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OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że projekt budowlany budowy użyteczności kulturalno-

społecznej - świetlicy na terenie posesji w Salacie oznaczonej numerem 

geodezyjnym 60, 61 gm. Smyków został opracowany z zgodnie 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz polskimi 

normami. 
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

 
 
 

DZIAŁKA NUMER 60, 61 

SALATA GM. SMYKÓW 

 

 

Inwestor: 
GMINA SMYKÓW 

SYMKÓW 91 
26-212 SMYKÓW 

 
 
 

 
Opracowanie zawiera: 
 
I. Część opisowa     
 
II. Część graficzna    
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1. Przedmiot inwestycji: 
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej – świetlicy 
na terenie posesji w Salacie oznaczonej numerem geodezyjnym 60 i 60/1gm. Smyków wraz z 
niezbędną infrastrukturą. 
Przewiduje się selektywną zbiórkę  odpadów. Okresowo będą gromadzone w wyznaczony 
miejscu, docelowo będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy.   
Strefa uciążliwości budynku zamyka się w  granicach posesji inwestora. 
przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne zostaną wybudowane na podstawie zgłoszenia 
budowy. 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 
Działki nie są zabudowane i zagospodarowane. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują 
się sieci energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna do których budynek będzie podłączony. 
Obsługa komunikacyjna poprzez istniejący zjazd. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu działki 
Budynek świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą tj. ogrodzeniem, dojściami dojazdami i 
miejscami postojowym . 
Ukształtowanie terenu, zieleń niska i wysoka, dojścia i dojazdy. 
Wody opadowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą na teren własnej posesji na 
powierzchnię biologicznie czynną (nie utwardzoną). 
Odpady stałe będą okresowo gromadzone w wyznaczonym miejscu po uprzedniej segregacji, 
docelowo wywożone przez wyspecjalizowaną firmę na wysypisko. 
Projektowana budowa jest zgodna z § 13, 60, 271-273 warunków technicznych. 
Przedmiotowa inwestycja nie narusza prawa oraz nie ogranicza użytkowania sąsiednich 
posesji. 

Zaopatrzenie projektowanego budynku w wodę przyłączem PE φ 40 mm od istniejącego 
wodociągu PCV φ 160 wg odrębnego zgłoszenia. 

Ścieki sanitarne odprowadzone będą odprowadzane przyłączem PCV φ 160 mm od 
istniejącej sieci wg odrębnego zgłoszenia. 

Rodzaj połączenia z siecią nn: przyłącze wykonane przez PGE po podpisaniu umowy 
przez właściciela. Złącze usytuowane w ogrodzeniu. 

Na przedmiotowej działce projektuje się również  miejsce na pojemniki metalowe do 
gromadzenia odpadów stałych. 

Dojazd i dojścia do budynku: ciągiem pieszo jezdnym o nawierzchni z kostki betonowej, 
od istniejącego wjazdu z drogi gminnej. 

Ogrodzenie posesji z paneli stalowych wys. 1,50m na słupkach stalowych 
zabetonowanych z cokołem żelbetowym (prefabrykowanym). 
Wokół budynku – zieleń -trawniki. 
 
4. Zestawienie powierzchni terenu dla całej działki nr 60 i 61. 

Bilans działki nr 60 i 61  

powierzchnia działki nr 60 i 61 w granicach 
opracowania 

2446,00m2=100% 

powierzchnia zabudowy istniejącej   0,0m2=0,0% 

pow. zabudowy projektowanej  118,00 m2=4,82% 

dojścia i dojazdy  208,60m2=8,53% 

powierzchnia biologicznie czynna  2119,40m2=86,85% 
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wskaźnik intensywności zabudowy 0,05 

 
5. Ochrona terenu 
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków. 

6. Eksploatacja górnicza 
Analizowany teren nie podlega eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego. 
 
7.Ochrona terenu  
Zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanego zamierzenia inwestycyjnego i ich otoczenia. 
 
 
8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
 Realizacja projektowanego budynku nie będzie wymagała wykonania robót 
budowlanych wymienionych w art. 21 ust. 2 Prawa budowlanego. 
Czas trwania robót budowlanych może przekroczyć 30 dni, ilość jednocześnie zatrudnionych 
na terenie budowy pracowników nie przekroczy 6 osób. 
Zakładana pracochłonność wykonywanych robót poniżej 500 osobodni. 
 Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3a inwestor nie jest zobowiązany do umieszczenia 
na budowie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia.  
 
9. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego 
wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych 
źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia 
wiatru, a także możliwość zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub 
blokowego ogrzewania.  
Z analizy tej wynika, że na tym terenie nie można zastosować energii wiatru. Nie ma także 
możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz 
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub 
blokowego ogrzewania.  
Wprowadzanie innych źródeł ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie. 
 

Rodzaj instalacji 

Instalacja 
centralnego 
ogrzewania 

Instalacja wentylacji Instalacja wody 
użytkowej 

Instalacja elektryczna 

Spełnienie 
warunków 

środowiskowych 

 
 

Energia wiatru 

NIE DOTYCZY  
ze względu na 
niespełnienie 

warunków 
ekonomicznych 

NIE DOTYCZY  
ze względu na 
rodzaj energii 

NIE DOTYCZY  
ze względu 

niespełnienia 
warunków 

ekonomicznych 

NIE DOTYCZY 
 ze względu na nie 

spełnienie warunków 
ekonomicznych 

 
Energia 

promieniowania 
słonecznego 

NIE DOTYCZY  
ze względu na 
niespełnienie 

warunków 
technicznych 

NIE DOTYCZY  
ze względu na 
niespełnienie 

warunków 
technicznych 

NIE DOTYCZY  
ze względu na nie 

spełnienie warunków 
ekonomicznych 

NIE DOTYCZY  
ze względu na rodzaj 

energii 

 
Energia 

geotermalna 

NIE DOTYCZY  
ze względu na 
niespełnienie 

warunków 
technicznych 

NIE DOTYCZY ze 
względu na 

niespełnienie 
warunków 

technicznych 

NIE DOTYCZY  
ze względu na 
niespełnienie 

warunków 
ekonomicznych 

NIE DOTYCZY  
ze względu na rodzaj 

energii 

 
 

 
 

NIE DOTYCZY  
ze względu na 

NIE DOTYCZY  
ze względu na 

NIE SPEŁNIA ze 
względu na wysoki 

NIE SPEŁNIA ze 
względu na wysoki 
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Spełnienie 
warunków 

ekonomicznych 

 
 
 
 

Energia wiatru 

warunki terenowe i 
klimatyczne 

rodzaj energii koszt inwestycji w 
porównaniu z 

zastosowanymi 
indywidualnymi 

podgrzewaczami wody 
oraz ze względu na 
układ instalacji oraz 

charakter użytkowania 

koszt inwestycji w 
porównaniu z 
zastosowanym 

zasilaniem z sieci 
energetycznej oraz ze 
względu na warunki 

terenowe 

 
 
 
 

Energia 
promieniowania 

społecznego 

NIE DOTYCZY  
ze względu na 
niespełnienie 

warunków 
technicznych 

NIE DOTYCZY  
ze względu na 
niespełnienie 

warunków 
technicznych 

NIE SPEŁNIA ze 
względu na wysoki 
koszt inwestycji w 

porównaniu z 
zastosowanymi 
indywidualnymi 

podgrzewaczami wody 
oraz ze względu na 
układ instalacji oraz 

charakter użytkowania 

NIE DOTYCZY ze 
względu rodzaj 

energii 

 
 
 

 
 

Energia 
geotermalna 

NIE DOTYCZY ze 
względu na 

niespełnienie 
warunków 

technicznych 

NIE DOTYCZY ze 
względu na 

niespełnienie 
warunków 

technicznych 

NIE SPEŁNIA ze 
względu na wysoki 
koszt inwestycji w 

porównaniu z 
zastosowanymi 
indywidualnymi 

podgrzewaczami wody 
oraz ze względu na 
układ instalacji oraz 

charakter użytkowania 

NIE DOTYCZY ze 
względu rodzaj 

energii 

 
 
 
 
 
 
 

Spełnienie 
warunków 

technicznych 

 
Energia wiatru 

NIE SPEŁNIA ze 
względu na warunki 

terenowe 

NIE DOTYCZY ze 
względu na rodzaj 

energii 

NIE SPEŁNIA ze 
względu na warunki 

terenowe 

NIE SPEŁNIA ze 
względu na warunki 

terenowe 
 

Energia 
promieniowania 

słonecznego 

NIE SPEŁNIA ze 
względu na 

zapotrzebowanie 
mocy i warunki 

klimatyczne rejonu 

NIE SPEŁNIA ze 
względu na 

zapotrzebowanie 
mocy i warunki 

klimatyczne rejonu 

NIE SPEŁNIA ze 
względu na 

przeznaczenie i sposób 
użytkowania instalacji 

NIE DOTYCZY ze 
względu na rodzaj 

energii 

 
 
 

Energia 
geotermalna 

NIE SPEŁNIA ze 
względu na brak 

możliwości 
uzyskania 

właściwości 
temperatur wody 
grzewczej oraz 

warunków 
technicznych 

NIE SPEŁNIA ze 
względu na brak 

możliwości 
uzyskania 

właściwości 
temperatur wody 

grzewczej  

NIE SPEŁNIA ze 
względu na warunki 

terenowe i 
zagospodarowania 

terenu 

NIE SPEŁNIA ze 
względu na warunki 

terenowe 

 
USTALENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA 

 
Analiza wpływu projektowanego budynku na nieruchomości sąsiednie: 
- pod kątem lokalizacji względem granic działki: zgodnie z §12 pkt. 1 lit. p. pkt 1 R.M.I. z 
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
- pod kątem zacieniania: projektowane budynki nie będą powodować utrudnień w dostępie 
światłą dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynkach 
mieszkalnych  znajdujących się w sąsiedztwie projektowanej zabudowy. 

- pod katem ochrony pożarowej: zgodnie z §213 pkt. 1 lit. a R.M.I. z dnia 12 kwietnia 2002 r 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) budynek stanowi jedną strefę pożarową w 
kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500≤1000MJ/m2. W obiekcie nie ma 
pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.  
Wymagana klasa odporności ogniowej dla budynków niskich  o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych jeśli poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie większej 
niż 9m nad poziomem terenu - „D”. 
W budynku nie występują strefy zagrożone wybuchem. 
Istniejące i projektowane drogi stanowią drogi pożarowe. 
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- w zakresie usytuowania takich elementów zagospodarowania jak studnie, oczyszczalnie 
ścieków, zbiorniki na gaz, itp. – nie projektuje się. 
- ochrona środowiska: teren nie podlega ochronie. Przedmiotowa inwestycja nie narusza 
zakazów, a co za tym idzie nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze. 
- ochrony zabytków: w zasięgu terenu objętego niniejszym opracowaniem nie występują 
obiekty stanowiące dobra kultury w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków, 
- odległość od dróg publicznych: budynki zostały usytuowane zgodnie z wyznaczonymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 
- prawa wodnego: obiekt nie znajduje się w strefie ochrony bezpośredniej lub pośredniej 
ujęcia wody. 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono brak oddziaływania planowane inwestycji 
poza obszar działki nr 60 i 61 w Salacie gm. Smyków na której planowana jest inwestycja. 
Obszar oddziaływania inwestycji na otoczenie zamyka się w granicy posesji nr 60 i 61 w 
Salacie gm. Smykówbędącej przedmiotem wniosku. 
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II. PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU 
UŻYTECZNOŚCI KULTURALNO-SPOŁECZNEJ 

- ŚWIETLICY 
 
 
 
 

Adres budowy: 
OBRĘB: 0012 SALATA 

 DZIAŁKA OZNACZONA NUMEREM  
GEODEZYJNYM: 60, 61 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SMYKÓW 
KATEGORIA OBIEKTU: IX 

 
 
 
 
 

Inwestor: 

GMINA SMYKÓW 
SYMKÓW 91 

26-212 SMYKÓW 
 
 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU  
1. opis techniczny 
2. obliczenia statyczne  
3.  część rysunkowa 
 
 
 
 
 

KOŃSKIE WRZESIEŃ  2016 
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OPIS TECHNICZNY 
1.Podstawa opracowania 

1.1. Podstawowa literatura i normy: 
a) Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna - Władysław Nożyński, 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - Warszawa 1994. 
b) Konstrukcje domów jednorodzinnych i małych budynków - Projektowanie i obliczanie, 

Władysław Lenkiewicz; Stefan Pyrak. Arkady - Warszawa 1989. 
c) Ustroje budowlane - Józef Sieczkowski; Tadeusz Nejman, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe - Warszawa 1989. 
d) Vademecum projektanta - prezentacja nowoczesnych technik budowlanych - Przemysław 

Markiewicz, ARCHIplus - Kraków 1996. 
e) obowiązujące Polskie Normy i przepisy. 
1.2. Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali magazynowej,  
- informacje uzyskane od inwestora o przeznaczeniu przedmiotowego budynku, 
- wizja własna w terenie z dokonaniem niezbędnych pomiarów i oględzin. 
 
2. Temat opracowania 
Tematem opracowania jest projekt budowlany, budynku użyteczności kulturalno-społecznej – 
świetlicy na terenie posesji w Salacie oznaczonej numerem geodezyjnym 60 i 60/1gm. 
Smyków. 
 
3. Charakterystyka obiektu. 

Projektowany obiekt jest parterowy o powierzchni użytkowej 91,24 m
2
. Obiekt wolnostojący 

o konstrukcji murowanej. Dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej. Ściany murowane z 
bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm oraz 25cm z zewnątrz ocieplone warstwą 
styropianu gr. 20cm. Obiekt będzie wykorzystywany jako świetlica wiejska. Przyjęto 
klasyfikację pożarową obiektu jako ZLIII.  
Budynek jest przeznaczony na pobyt do 50 osób.  
 
4. Podstawowe dane techniczne 

 pow. zabudowy  - 118,0m
2   

 pow. użytkowa  - 91,24m2   

 wymiary budynku  - 9,15x13,50m    
 max. wysokość w kalenicy - 6,89m   
 max. wysokość do okapu - 3,05 m   
 kąt nachylenia dachu - 35o     
  kubatura   - 466,10m3   

 
1.4. Warunki lokalizacyjne 
Opinia geotechniczna  
Lokalizację budynku przewiduje się na działce z zapewnionym dojazdem. Nośność gruntu 
pod budynek przyjęto 0,15 MPa. Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia 
fundamentów. Projekt dostosowany jest do warunków strefy klimatycznej II - III- PN-74/B-
02403, gruntowej I-II - PN-81/B-03020, śniegowej I-II PN-70/B-02010, wiatrowej I-II - PN-
77/B-02011.  
Budynek został zaliczony do I kategorii geotechnicznej zgodnie z  R.M.T.B.iG.M. z dnia 
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych oraz PN-EN1997-1 i PN-EN1997-2– posadowiony  w prostych warunkach 
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, równolegle do 
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powierzchni terenu, poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia fundamentów, 
brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych). 
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych w stanie półzwartym. 
 
UWAGA: po wykonaniu wszystkich wykopów pod budynkiem należy ponownie 
zweryfikować powyższe ustalenia, dokonując jednocześnie stosownego wpisu do dziennika 
budowy przez kierownika budowy. 
 
Posadowienie budynku użyteczności publicznej na fundamentach ławowych, wysokość 40 
cm i szerokości 60 cm, z betonu B-20 zbrojonych podłużnie 4ϕ12. Pod ławami podbudowa 
B-10, grubości 10 cm. Głębokość posadowienia ław min. 1,2 m poniżej poziomu terenu. 
 
2. Opis elementów konstrukcyjnych 
1) KONSTRUKCJA- murowana o stropach gęstożebrowych, 
2) FUNDAMENTY 
• Ławy fundamentowe: żelbetowe z betonu żwirowego klasy C20/25 (B25); 

wysokości : 40 cm, szerokości :-zewnętrzne 60cm, wewnętrzne 60cm; podłużnie 
zbrojony 4Ø12, strzemiona Ø6 max. co 30cm 

• Podbeton gr. 10cm; 
• Ściany fundamentowe: murowane z bloczków betonowych gr. 38cm lub wylewane na 

mokro z betonu żwirowego klasy C20/25 (B25); ; 
3) ŚCIANY ZEWNETRZNE 
 Parteru i strychu: suporex szary 24cm + styropian EPS 70-040   grubości 20 cm,  
4) ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
 Konstrukcyjne: 
- parteru: pustaki suporex  24 cm 
 Działowe : parteru– grubości 12 cm,  
  -kotłownia i skład opału gr 25cm o odporności ogniowej EI120 i EI60. 
5) KOMINY 
 Dymowy : z cegły pełnej, wyposażony we wkłady ze stali kwasoodpornej o śr.160 
mm z odprowadzeniem spalin poza komin do kratki ściekowej, lub inny równoważny system 
kominowy; 
 Wentylacyjne: 12 x 17 cm kształtki systemowe; oraz rury stalowe  125mm w 
przestrzeni poddasza i strychu -ocieplone wełną mineralną, wyprowadzone nad dach jako 
wywietrzaki; 
 W budynkach usytuowanych w II strefie obciążenia wiatrem należy zastosować na 
przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed 
odwróceniem ciągu, 
 Dostęp do  kominów: stopnie i ławy kominiarskie. 
6) STROPY 
 Nad parterem- strop gęstożebrowy TERIVA NOVA L=620cm,ocieplony wełną 

mineralną30 cm (U=0,22W/m2K) lub styropianem – montaż stropu ściśle wg. 
instrukcji producenta 

7) NADPROŻA – monolityczne, żelbetowe lub prefabrykowane L19; 
8) DACH  
 Dwuspadowy, symetryczny, kąt nachylenia 35o, 
 Konstrukcja : drewniana, zabezpieczona środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi, 
 dobór preparatu wg technologii wykonania 
 Krycie: blacho dachówka. Proponowany kolor szary, 
9) IZOLACJE 
 Przeciwwilgociowa: 
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   Izolację przeciwwilgociową należy każdorazowo przystosować do istniejących warunków    
wilgotnościowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntów mało wilgotnych przyjęto: 
- Pozioma i pionowa izolacja podłóg na gruncie: 2x papa termozgrzewalna, izolację 
poziomą wywinąć po zewnętrznej stronie ściany min. 35 cm nad poziom terenu lub tarasu; 
- Pionowa ścian fundamentowych: obustronnie abizol R+P 
 
 Termiczna: 
- dach: wełna mineralna grubości 30cm lub styropian, 
- ściany zewnętrzne parteru i strychu: styropian gr. 20cm; 
- ściany fundamentowe:  styropian ekstrudowany gr. 5cm,  
- podłogi na gruncie : styropian twardy 10cm; ; 
 Akustyczna: 
- na stropie między kondygnacjami wełna mineralna grubości 30cm lub styropian; 
 Folia Paroprzepuszczalna – nad krokwiami w dachu folia o wysokiej 
paroprzepuszczalności (3000 g/m2/dobę); 
 Paroszczelna – folia polietylenowa w dachu oraz w stropach nad parterem i 
poddaszem; 
 
3. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE: 
1) PODŁOGI I POSADZKI 
 – terakota - kolor i faktura do uzgodnienia z inwestorem 
2) TYNKI I OKŁADZINY 
 Ściany murowane i stropy: tynki cementowo-wapienne - kolor do uzgodnienia z 
inwestorem; 
 Łazienki i pomieszczenia sanitarne: płytki ceramiczne do wysokości 2,20m; 
3) MALOWNIE 
 Farby emulsyjne - kolor do uzgodnienia z inwestorem; 
4)   STOLARKA WEWNĘTRZNA 
 
4. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: 
1) STOLARKA ZEWNĘTRZNA: 
 PCV o współczynniku ciepła U= 1,1 W/m2K - kolor ram do uzgodnienia z 
inwestorem 
 Szyby zespolone; 
2) TYNKI I OKŁADZINY 
 Tynki akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe - kolor i faktura do uzgodnienia z 
inwestorem, zalecany kolor pastelowy np. żółty; 
 Cokoły – płytki klinkierowe za zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej 
wzmocnionej siatką poliestrową do wysokości min.53 cm nad poziomem terenu - kolor i 
faktura do uzgodnienia z inwestorem, zalecany naturalny kolor klinkieru; 
3)   SCHODY ZEWNĘTRZNE I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRANYCH– kostka 
betonowa na podsypkach z piasku i żwirku w przestrzeni między palisadami betonowymi; 
4)  OPASKI – dookoła budynku wykonać opaski z kostki brukowej o szerokości ok. 
50cm; 
5) RYNNY I RURY SPUSTOWE – system rynnowy z tworzywa sztucznego Ø100 - 
kolor do uzgodnienia z inwestorem, zalecane w kolorze pokrycia dachowego. 
 
5. WENTYLACJA (zgodnie z PN-83/B-03430): 
W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjna nawiewno-wywiewnej. 
Dla jej prawidłowego działania należy zapewnić: 
1) DOPŁYW POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO 
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 okna i drzwi ze skrzydłem otwierano –uchylnym, wymagany współczynnik infiltracji 
okien i drzwi balkonowych 0,5- 1,0m3/( m x h x daPa2/3); 
- wymagany dopływ zewnętrznego powietrza infiltracyjnego przez okno do kuchni ok. 
70 m3/ h; 
- całkowity infiltracyjny strumień  powietrza zewnętrznego dopływający przez 
wszystkie okna i drzwi balkonowe (oprócz okien kotłowni) powinien wynosić ok.415 m3/h. 
 Kotłownia – otwór nawiewny o powierzchni netto 200cm2 w ścianie zewnętrznej, 30 
cm nad posadzką; 
2) DOPŁYW POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO 
 Łazienki, toaleta,– otwory nawiewowe(szczelina lub kratka) w dolnej części drzwi o 
powierzchni netto 200 cm2; 
6. INSTALACJE 
WODOCIĄGOWA -  woda z sieci wodociągowej 
1) KANALIZACYJNA – do sieci gminnej poprzez projektowane przyłącze 
kanalizacyjne,  
2) CENTRALNEGO OGRZEWANIA – przy zastosowaniu kotła na paliwo stałe; 
3) ELEKTRYCZNA – zasilanie w energię elektryczną kablem ziemnym w systemie TN; 
zapotrzebowanie mocy 12 kW. 
 
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA. 
 
Projektowany budynek mieszkalny nie powoduje zagrożeń w kategoriach zagrożenia: 
a) zapotrzebowania w wodę i odprowadzania ścieków  
b) emisji zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów), pyłowych i płynnych 
c) wytwarzania odpadów stałych  
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
zakłóceń elektromagnetycznych i innych - w obiekcie nie występują ww. emisje i zakłócenia, 
e) wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne - wody opadowe są odprowadzane powierzchniowo na działkę 
należącą do inwestora, obiekt nie będzie wpływał w istotny sposób w istniejący drzewostan. 
 
Projektowany budynek nie wpłynie w negatywny sposób na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i oddziaływanie na inne obiekty budowlane. 
Uwaga ! 
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać aprobaty techniczne 
(atesty) oraz powinny odpowiadać ustaleniom odnośnych norm. 
Roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 
zachowaniem warunków bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami i normami 
Elementy drewniane zaimpregnować środkiem przeciwogniowym do stanu trudnozapalności. 
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

1. Przepisy przywołane w projekcie 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

02.12.2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
pożarowej niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. p.poż. Nie 
zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w §3 ust.1 tego rozporządzenia 

 
2. Kategoria zagrożenia ludzi 

Świetlicy zakwalifikowany został do kategorii ZLIII W obiekcie nie ma pomieszczeń 
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.  

 
3. Gęstość obciążenia ogniowego 

Nie określa się 
 

4. Zagrożenie wybuchem w budynku 
W obiekcie oraz przestrzeni zewnętrznej nie ma stref zagrożonych wybuchem.  

 
5. Dane powierzchniowe 

 pow. zabudowy  - 118,0m2   
 pow. użytkowa  - 91,24m2   
 wymiary budynku  - 9,15x13,50m    
 max. wysokość w kalenicy - 6,89m   
 max. wysokość do okapu - 3,05 m   
 kąt nachylenia dachu  - 35o     
  kubatura   - 466,10m3   

6. Wysokość budynku  

Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną, zaliczany jest do grupy budynków 
niskich (N) wysokość < 12 m (wysokość 6,89m). 

7. Klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów oraz stopień 
rozprzestrzeniania ognia 

Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie „D” odporności 
pożarowej: 
- główna konstrukcja nośna   - R30 
- konstrukcja dachu    - bez wymagań 
- strop                          - REI30 
- ściana zew.               - EI30 
- ściana wew.              - bez wymagań 
- przekrycie dachu       - bez wymagań 
Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniające ognia).  
Kotłownia na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej do 25kW i skład opału wydzielona z 
pozostałej części budynku: 
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-  strop                        - REI60 
- ściana wew.             - EI60 i EI120 
-  drzwi   - EI60, zaopatrzone w samozamykacz i zamek antypaniczny 
(pomiędzy kotłownią a składem opału) 
 

8. Podział na strefy pożarowe 
Budynek stanowi jedną strefę pożarową o łącznej powierzchni mniejszej niż 

dopuszczalne 8000 m2.  
 
9. Warunki ewakuacji 
Przewidywana liczba użytkowników: do 50 osób. 
Przejście ewakuacyjne prowadzi przez nie więcej niż 3 pomieszczenia i nie jest 

przekroczona dopuszczalna długość przejścia wynosząca 40 m.  
 
Ewakuacja z budynku: 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarze)  – min. 1,40 m. 
Drzwi wykładane na ściany na korytarzach w miejscach, w których zawężają szerokość 
poziomych dróg ewakuacyjnych poniżej wartości minimalnych, określonych powyżej.  
 

10. Wystrój wnętrz 
Do aranżacji i zabudowy wnętrz oraz jako wykładziny podłogowe powinny być 

stosowane materiały co najmniej trudnozapalne oraz niezapalne, nie kapiące i nie odpadające 
pod wpływem ognia. Materiały te nie powinny posiadać właściwości podczas spalania, które 
charakteryzowałyby się intensywnym dymieniem i bardzo toksycznymi produktami rozkładu 
termicznego.  

 
11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:      

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 
umieszczonym przy wejściu do budynku lub przy głównym złączu  

- instalacja odgromowa zgodnie z PN  
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoż powinny mieć klasę odporności 

ogniowej EI tych elementów(wymóg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji 
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych) 

- przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach o klasie   
odporności ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności 
ogniowej EI tych elementów(wymóg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji 
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych) 

- oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie  światłem 
sztucznym  
 
12. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe 

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 
umieszczonym przy wejściu do budynku lub przy głównym złączu  

- instalacja odgromowa zgodnie z PN  
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoż powinny mieć klasę odporności 

ogniowej EI tych elementów (wymóg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji 
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych) 
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- przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach o klasie   
odporności ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności 
ogniowej EI tych elementów (wymóg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji 
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych) 

- oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie  światłem 
sztucznym  

 
13. Drogi pożarowe 

Do budynku zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia [3] nie jest wymagane 
doprowadzenie drogi pożarowej. Dojazd do obiektu realizowany w oparciu o drogi publiczne. 
 

14. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne  
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych, dla przedmiotowego budynku, do zewnętrznego gaszenia 
pożaru, należy zapewnić wodę należy zapewnić wodę w ilości min. 20 l/s, z co najmniej 
jednego hydrantu o średnicy 80 mm w odległości nie dalej niż 75m i nie bliżej niż 5m od 
budynku.  
 

15. Usytuowanie obiektu 
Budynek usytuowany jest na  działce z zapewnionym dojazdem z drogi publicznej (droga 

gminna).  
Odległość przedmiotowego budynku od pozostałych budynków na działkach  

sąsiednich wynosi > 8,0 m.  
Na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku powinna przypadać jedna 
jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach. Dla wszystkich 
typów gaśnic zastosowanych w obiekcie ilości środka gaśniczego nie może być mniejsza niż 
2 kg  (3 dm3) – dopuszcza się według w/w parametrów wielkości gaśnic dostępne w handlu, 
posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.  

Przed przystąpieniem do użytkowania dla obiektu należy opracować instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego. 

Budynek należy wyposażyć w instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem 
telefonów alarmowych oraz oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z PN. 

Właściciel obiektu jest zobowiązany do zapoznania pracowników z przepisami 
przeciwpożarowymi przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, wynikające z ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej. 
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1.2. Obciążenia zmienne

1.2.1. Obciążenia śniegiem
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1.2.1. Obciążenia wiatrem

Wartość charakterystyczną obciążenia wiatrem przyjęto zgodnie z PN-77/B-02011
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Rozstaw krokwi a=

wk=qk*Ce*C*β=
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Budynek jest niepodatny na dynamiczne działanie wiatru, współczynnik 

działania porywów wiatru β=

a więc współczynnik ekspozycji Ce=0,8+0,02z=

C2=1,2(60-α)/30=

Przyjęto średni współczynnik dla obciążenia 

stałego 

Obciążenie stałe pokrycia dachu z 

uwzględnieniem łat,krokwi

Obliczenia statyczne

0,0024

1. Zebranie obciążeń

folia x2 0,002

γf

Obciążenie obliczeniowe 

[kN/m
2
]

blachodachówka 0,35 0,42

Obciążenie charakte-rystyczne 

[kN/m
2
]

Rodzaj obciążenia

Poz 1. - dach

γf= 1,2

0,228

0,216

0,19

0,18

Łacenie

Ciężar własny krokwi (2sz/m
2
)



0,152             [kN/m
2
]

3,00 [m]

lg= 2,88 [m]

Obciążenia stałe prostopadłe do połaci dachu:

- obciążenie charakterystyczne

0,473 [kN/m]

- obciążenie obliczeniowe

0,568 [kN/m]

Obciążenia zmienne prostopadłe do połaci dachu:

- obciążenie charakterystyczne

0,738 [kN/m]

- obciążenie obliczeniowe

1,088 [kN/m]

Maksymalny obliczeniowy moment zginający

1862668,3 [Nmm]

24,0 [N/mm
2
]

21,0 [N/mm
2
]

2,5 [N/mm
2
]

11,0 [kN/mm
2
]

0,9

γm= 1,3

Odpowiednie wytrzymałości obliczeniowe:

16,62 [N/mm
2
]

14,54 [N/mm
2
]

1,73 [N/mm
2
]

Przyjęto krokwie o wymiarach przekroju: 80 x 160 [mm]

3,41E+05 [mm
3
]

2,73E+07 [mm
4
]

Sprawdzenie warunku stanu granicznego nośności krokwi:

5,45703608 [N/mm
2
] < fm,d= 16,62 [N/mm

2
]

Sprawdzenie warunku stanu granicznego użytkowalności krokwi:

4,69464527 < ld/200= 15

wd=γf*wk=

Przyjęto,że więźba dachowa wykonana będzie z drewna sosnowego klasy C30 o wytrzymałościach 

charakterystycznych:

-na zginanie fm,k=

fm,d=(fm,k*kmod)/γm=

-na ściskanie wzdłuż włókien fc,0,k=

2. Obliczanie krokwi

Warunki spełnione.

fv,d=(fv,k*kmod)/γm=

Wskaźnik wytrzymałości przekroju krokwi:Wy=(bh
2
)/6=

Moment bezwładności przekroju krokwi Iy=(bh
3
)/12=

Бm,d=My,d/Wy=

fc,0,d=(fc,0,k*kmod)/γm=

pd=a*(sd*cos
2
α+wd)=

pk=a*(sk*cos
2
α+wk)=

qd=a*gd*cosα=

qk=a*gk*cosα=

Przyjęto schemat statyczny krokwi w postaci belki swobodnie podpartej na 

murłacie i płatwi.Rozpiętość obliczeniowa ld=

-na ścinanie fv,k=

-średni moduł sprężystości wzdłuż włókien E0,mean=

My,d=0,125(qd+pd)ld
2
=

Współczynnik modyfikacyjny przyjęty dla pierwszej klasy użytkowania i 

obciążeń krótkotrwałych kmod=

=+++⋅⋅= ]1(1([
384

5
))(,))(,

,0

4

pdefkqdefk

ymean

fin kpkq
IE

ld
u
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IIA. PROJEKT UTWARDZENIA TERENU  I 

ZJAZDU 

 
 
 
 
 
 

Adres budowy: 
OBRĘB: 0012 SALATA 

 DZIAŁKA OZNACZONA NUMEREM  
GEODEZYJNYM: 60, 61 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SMYKÓW 
KATEGORIA OBIEKTU: IX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestor: 

GMINA SMYKÓW 
SYMKÓW 91 

26-212 SMYKÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOŃSKIE MAJ 2016 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania 

b) obowiązujące Polskie Normy i przepisy 
c) ustalenia dokonane z inwestorem odnośnie zakresu inwestycji i rodzaju inwestycji 
b) informacje uzyskane od inwestora o przeznaczeniu przedmiotowego budynku 
c)wizja własna w terenie z dokonaniem niezbędnych pomiarów i oględzin 

 
2. Temat opracowania . 
 Tematem opracowania jest budowa zjazdu, dojść i dojazdów do budynku świetlicy w 
Salacie gm. Smyków na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 60 i 61  
 
3. Podstawowe dane techniczne 
 wymiary miejsc postojowych    - 2,50x5,0m – 4 szt. 
 wymiary miejsc postojowych dla NSP   - 3,60x5,0m – 1 szt. 
 nawierzchnia dróg manewrowych    - kostka brukowa gr 8cm 
 nawierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych i opaski - kostka betonowa gr. 6cm 
 nachylenie poprzeczne      - 1% 
 nachylenie podłużne      -  2% 
 
4. Przekroje normalne i konstrukcyjne 
 Dla przedmiotowego zadania przyjęto następujące konstrukcję nawierzchnia: 
- miejsca postojowe: 
  - warstwa ścieralna z betonowych płyt ażurowych gr. 8 cm, 
  - warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. 20cm, 
- warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr 15 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm 
- drogi manewrowe: 
  - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 
  - warstwa podsypki żwirowej 0-4 mm gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31mm gr. 20cm, 
- warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr 15 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm 
- zjazd: 
  - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 
  - warstwa podsypki żwirowej 0-4 mm gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31mm gr. 20cm, 
- warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr 15 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm 
 Projektowane miejsca postojowe posiadać będą spadek 1% w kierunku dróg manewrowych. 
Drogi manewrowe posiadać będą spadek 2% w kierunku miejsc postojowych (daszkowy). 
Spływ wód opadowych wzdłuż obrzeży betonowych na teren biologicznie czynny. 
Ograniczenie jezdni stanowić będą obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm ustawione 
na ławie betonowej z oporem (beton B15).  
 
5. Odwodnienie. 
Nawierzchnię odwadnia się powierzchniowo poprzez zdane spadki podłużne oraz poprzeczne 
na teren biologicznie czynny. 
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6. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na planie 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika 
sieci. Zaleceni to dotyczy w szczególności sieci gazowej, energetycznej i drenarskiej 
posadowionych stosunkowo płytko. 
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III. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

W BUDYKU UŻYTECZNOŚCI KULTURALNO-
SPOŁECZNEJ - ŚWIETLICY 

 
 
 
 

Adres budowy: 
OBRĘB:0012 SALATA 

 DZIAŁKA OZNACZONA NUMEREM  
GEODEZYJNYM: 60, 61 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:SMYKÓW 
KATEGORIA OBIEKTU: IX 

 
 
 
 
 
 
 

Inwestor: 

GMINA SMYKÓW 
SYMKÓW 91 

26-212 SMYKÓW 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

KOŃSKIE WRZESIEŃ 2016 
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OPIS TECHNICZNY 
 

Podstawa opracowania 
 

• zlecenie projektanta branży budowlanej 

• wytyczne  Inwestora 

• obowiązujące przepisy i normy 

• projekty architektoniczno-budowlane 

• projekt branży sanitarnej 
 

2. Zakres opracowania 
 

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: oświetleniowej 
wewnętrznej, zewnętrznej, gniazd wtykowych  instalacji  zasilającej  do  
urządzeń wentylacji, instalacji internetowej, komputerowej oraz telewizyjnej. 
 

3. Zasilanie i pomiar energii 
 

Zasilanie do budynku  realizowane będzie z  linii niskiego  napięcia  poprzez    
złącze  pomiarowe . Zasilanie  realizowane  będzie  na  podstawie  warunków 
przyłączenia wydanych  przez  RZE   Skarżysko-Kamienna  według  
oddzielnego  opracowania. Linie zasilające wykonać kablem YKY 5x10mm2. 
Przewód ułożyć od układu pomiarowego w złączu usytuowanym w ogrodzeniu 
do tablicy bezpiecznikowej w budynku. 
 

4. Tablice  bezpiecznikowe 
 

Projektuje  się  tablicę  bezpiecznikową    wyposażone  zgodnie  ze schematem.    
Obwody  oświetleniowe  zabezpieczone  będą  wyłącznikami  nadprądowymi 
S301B6A.  Tablicę  należy  montować zgodnie  z  planem  instalacji. Obwody  
gniazd  zabezpieczone  będą  wyłącznikami  nadprądowymi S301B16A 
 

• Instalacje elektryczne odbiorcze 
 

Typy i przekroje przewodów do poszczególnych odbiorów pokazane są na 
schemacie rozdzielni.  
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5.1. Instalacja oświetlenia 
 

Instalację oświetlenia podstawowego projektuję się przewodem YDY o 
przekroju 1,5mm 2. 
Rozmieszczenie opraw zgodnie z planem oświetlenia, ale  na  etapie  montażu  
uzgodnić  rozmieszczenie  opraw, tak  by  nie  kolidowały  z  urządzeniami  
technologicznymi.  
Oprawy montować do sufitu.  Oprawy  na    sali  zebrań  projektuje  się 
świetlówkowe  4x18W montowane do sufitu. Natężenie  oświetlenia  na  sali  
zebrań powinno  być  zgodnie  z  normą 500 lx.    Należy pamiętać aby w 
pomieszczeniach wilgotnych stosować oprawy hermetyczne. Wyłączniki 
montować na wysokości 1,2m od posadzki w pomieszczeniach wilgotnych 
osprzęt hermetyczny.    Projektuje  się  oświetlenie awaryjne oprawy  z 2h 
podtrzymaniem  świecenia, których  rozmieszczenie  pokazane  jest  na planie  
instalacji i  oznaczone Aw i oprawy  kierunkowe oznaczone  na  planie Ex do 
tych  opraw należy  ułożyć  dodatkowy  przewód  prosto  z  rozdzielni.  Oprawy  
w pomieszczeniach  socjalnych  typu  plafoniera  montowane do sufitu.  Na 
zewnątrz przed  wyjściem  głównym  oprawa LED z  czujnikiem ruchu oraz 4 
oprawy metalohalogenkowe na każdym rogu budynku. Zasilanie  do  
wentylatora    projektuje  się  przewodem YDY 3x1,5mm2 . Załączanie 
wentylatora w łazience (pom. 1.7) wraz z oświetleniem sanitariatu. 
 

5.2. Instalacja  gniazd wtykowych 
 
Instalację wykonać należy przewodem 750V YDY 3x2,5mm 2  jako 
podtynkową.  Gniazda montować zgodnie z planem instalacji. Osprzęt ze 
stykiem ochronnym.    
W pomieszczeniach wilgotnych osprzęt hermetyczny. 
Gniazda  montować  0,4m od  posadzki, w pomieszczeniach  socjalnych  1,2m 
od  posadzki. 
Projektuje się zestawy gniazd:  gniazdo data, gniazdo TV, gniazdo RJ 12 - 
telefon i RJ 45 - komputer. 
Instalacje do zestawu wykonać przewodami: data YDY 3x2,5 mm2, tv - 
przewód wizyjny, RJ12 i RJ45 - przewód UTP kat. 5. Zestawy gniazd 
montować zgodnie z planem instalacji. 
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5.3. Ochrona od porażeń. 
 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów  i 
kabli oraz osłon urządzeń. 
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie 
zasilania realizowane za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego  o prądzie 
wyłączania 0,03A, oraz połączenia wyrównawcze. Zacisk PE połączyć                        
z uziemieniem instalacji odgromowej i zbrojeniem ław fundamentowych i szyną 
wyrównawczą. 
Szynę wyrównawczą w kotłowni wykonać z bednarki FeZN 30x3mm i połączyć 
do niej wszystkie stalowe rury, urządzenia wod-kan. Połączenia wykonać 
przewodem          LY 16mm 2 . 
 
Aby warunek samoczynnego wyłączenia był spełniony rezystancja przewodu 
ochronnego „PE” winna wynosić: 

 
 

                          U              25 V 
               R < ----------  =   -----------        R < 833    

I              0,03 A 
 

Przewód „PE” połączyć z uziomem złącza. Skuteczność ochrony jest spełniona. 
Po wykonaniu robót dokonać pomiarów ochronnych. 
 

5.4. Główny wyłącznik zasilania – wyłącznik przeciwpożarowy 
 

W rozdzieli głównej zgodnie ze schematem zamontować główny  wyłącznik 
prądu typu DPX    o prądzie 63 A, wraz z cewką wybijakową 230V. Rozłącznik 
ten będzie pełnił funkcję Głównego Wyłącznika Przeciwpożarowego . 
Sterowanie odbywać się będzie z przycisków umieszczonych przy  drzwiach 
wejściowych , zgodnie z planem instalacji. Jako przycisk należy zastosować 
przycisk przciwopożarowy umieszczony w czerwonej obudowie z szybką do 
zbicia w celu załączenia w/w rozłącznika prądu. Przycisk zasilić przewodem 
odpornym na temperaturę typ HLGs 2x1mm2. 
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 5.5. Instalacja odgromowa      
 

Z uwagi na to, że dach będzie kryty blachą należy pokrycie dachowe 
wykorzystać jako zwody poziome i połączyć je za pomocą  zacisków blacha  
drut z uziemieniem otokowym przez zwody pionowe wykonane  z drutu  FeZn 
8mm. Na kominach wykonać  zwody  poziome  i  również  połączyć  je  za 
pomocą  zacisków  blacha drut z pokryciem  dachu. Złącza  kontrolne wykonać 
na wysokości około 1m od gruntu  w  puszkach  z tworzywa  sztucznego. 
Otok wykonać z bednarki FeZn 30x4mm, połączenia w ziemi wykonać przez 
spawanie. Po wykonaniu dokonać pomiarów uziemienia. 
 
 

1. Dobór wewnętrznej lini zasilającej dokonano w oparciu o normę 
PN-91/E-5009. Obliczenia natężenia prądu na wlz dokonano w oparciu o tabelę 
obciążeń przewodów i podano na schemacie instalacji elektrycznej. 
2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dokonano w 
punkcie 5.3. opisu technicznego. 
 
5.6. Bilans mocy urządzeń elektrycznych      
 

Rodzaj odbiornika Łączna moc [kW] 
Oświetlenie 1,5 
Kocioł wraz z osprzętem 1,0 

Grzałka w wymienniku pompy ciepła 1,5 
Kuchenka elektryczna 3,0 

Razem 7,0 

 
Uwagi końcowe 
 

Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z niniejszym projektem, a 
szczególnie z polską normą PN/E-0509 i PN-IEC 60364. 
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OPIS TECHNICZNY 
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ,  

KANALIZACYJNEJ I C.O.  
W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI KULTURANO – SPOŁECZNEJ  

ŚWIETLICY 
 

1. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W WODĘ I CIEPŁO ORAZ SPOSÓB   
    UNIESZKODLIWIANIA ŚCIEKÓW. 

 Źródłem zaopatrzenia w wodę projektowanego budynku  świetlicy będzie projektowane 
przyłącze wodociągowe z istniejącego wodociągu lokalnego Φ160 DZ. 514/4. 
Unieszkodliwianie powstałych ścieków sanitarnych poprzez odprowadzenie ich projektowanym 
przyłączem kanalizacyjnym PCV Φ160 do kanalizacji sanitarnej. 
 Ogrzewanie budynku z projektowanej kotłowni wyposażonej w kocioł na paliwo stałe 
niskoemisyjne. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

  Podstawę opracowania stanowią : 
- projekt budowlany budynku świetlicy , 
- obowiązujące normy i przepisy : 

• PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu.” 
• PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.” 
• PN-81/B-10700 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.” 
• PN-99/B-02414 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.” 
• PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

jakości wody.” 
• z PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
• PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego.” 
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.   
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).  

         -    katalogi i prospekty konieczne do doboru armatury instalacji wody zimnej, ciepłej, c.o.   
              i kanalizacji. 

 
3. OPIS DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ.  
3.1. WYPOSAŻENIE SANITARNE. 

 Budynek wyposażony będzie w następujące urządzenia: 
 - umywalka    3 szt. 
 - zlewozmywak   1 szt. 
 - miska ustępowa   2 szt. 
 - złączka do węża dn 15  1 szt. 
 
3.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ. 

 Zasilanie wewnętrznej instalacji wodociągowej poprzez przyłącze z istniejącego 
wodociągu lokalnego Φ150. Wlot wody zimnej do budynku w pomieszczeniu kotłowni, gdzie 
został zamontowany zestaw wodomierzowy - Powogaz JS 4 DN 20 z filtrem siatkowym oraz 
zaworem zwrotnym antyskażeniowym z możliwością nadzoru typu EA.  
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 Zawór antyskażeniowy zamontować należy także na przewodzie doprowadzającym 
wodę do instalacji grzewczej typu CA296 ½” firmy SOCLA, poprzedzony filtrem. 
 Instalacja zaprojektowana została wg PN-92/B-01706. 
 Budowę instalacji wewnętrznej należy wykonać z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX 
KISAN (rura aluminiowa powlekana obustronnie polietylenem wysokiej gęstości sieciowanym 
PEX). Połączenie rur z innymi elementami instalacyjnymi wykonuje się przy pomocy złączek 
mosiężnych zaciskowych i zaprasowywanych. Złączka zaciskowa jest to złączka mosiężna   
z uszczelkami typu O-RING. W specjalnie przygotowanej przy pomocy kalibratora lub 
rozwiertaka końcówce rury osadza się korpus złączki z uszczelkami. Uszczelnienie złącza 
uzyskuje się poprzez dokręcenie do oporu nakrętki na elemencie wkrętnym nypla, trójnika lub 
kolana. Prawidłowe połączenie uzyskuje się gdy tuleja złączki zostanie zagnieciona na 
zewnętrznej warstwie polietylenu. System ten nie wymaga dodatkowego uszczelnienia. 
Uszczelnienie połączenia złączki zaprasowywanej z rurą uzyskuje się przez zaprasowanie 
tulei mosiężnej lub stalowej na rurze przy pomocy praski elektrycznej. Od strony rury złączki 
posiadają dwie uszczelki typu O-RING. Stosowane są również złączki z tuleją stalową   
i pierścieniem ustalającym z przezroczystego tworzywa, który umożliwia kontrolę głębokości 
wprowadzenia rury. Dla ułatwienia montażu baterii i zaworów czerpalnych zastosowano płytki 
montażowe podwójne i pojedyncze oraz mocowane do nich kolana oraz trójniki ustalone 
proste i kątowe. Armatura odcinająca zwrotna i czerpalna wymaga dodatkowych mocować (nie 
może obciążać rur). Korzystne jest aby armatura  na przewodach rozmieszczona była obok 
punktów stałych. 
 Podczas montażu rur z użyciem złączek zaprasowywanych należy zachować min. 
odległości podane w tabeli poniżej. 
 
  
 

 Zastosowano tradycyjne rozprowadzenie wody z rozprowadzeniem trójników. 
Przewody nieizolowane mocujemy do ścian i stropów za pomocą obejm i uchwytów 
pojedynczych lub podwójnych. W przypadku przewodów izolowanych, uchwyty należy 
mocować na wspornikach lub wieszakach tak, aby umożliwić montaż izolacji. 
 Przewody prowadzić po wierzchu ścian lub pod tynkiem (w rurze osłonowej PESZEL 
lub w izolacji termicznej dla umożliwienia ruchów termicznych). W przypadku prowadzenia 
przewodów w bruzdach należy zapewnić przewodom izolację z pianki poliuretanowej i 
zachować zasadę mocowań przewodów. Miejsca zamocowań powinny uwzględniać zasady 
kompensacji wydłużeń. Maksymalne odstępy zamocowań rur KISAN wynoszą: 
 

średnica zewnętrzna 
rury [mm] 

rura pozioma rura pionowa 

16 
20 
25 
32 

0,50 m 
0,50 m 
0,75 m 
1,20 m 

1,00 m 
1,00 m 
1,20 m 
1,50 m 

 Przewody z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone w odległości minimum 
0,10m od rurociągów cieplnych - przy mniejszej odległości należy stosować izolację cieplną. 
Przewody prowadzić w kierunkach prostopadłych lub równoległych do najbliższych  ścian. 
 Przewody wody zimnej prowadzić pod przewodami instalacji wody ciepłej. 
 W miejscach przejść przez przegrody powinny być osadzone tuleje osłonowe z rur   
z tworzyw sztucznych. Nie można stosować tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach 
przejść nie mogą  występować połączenia rur. Przestrzeń miedzy tuleją a rurą powinna być 
wypełniona materiałem plastycznym nie oddziaływującym na materiał rury KISAN. 
 Instalację po wykonaniu należy przepłukać i poddać próbie na ciśnienie równe 0,9MPa. 
 
 

średnica 
zewnętrzna 
rury [mm] 

odległość od 
przegrody poziomej 

[mm] 

odległość od 
przegrody pionowej 

[mm] 

odległość od 
sąsiedniego rurociągu 

[mm] 

16 
20 
25 
32 

32 
33 
34 
38 

63 
66 
71 
80 

40 
41 
43 
46 
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3.3. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ. 

 W budynku zastosowano instalację z centralnym przygotowaniem ciepłej wody 
użytkowej w kotłowni znajdującej się na parterze budynku. Projektowane źródło ciepłej wody 
należy zamontować i zabezpieczyć zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. Instalacja 
zaprojektowana zastała wg PN-92/B-01706. 
 Materiał, połączenia, spadek przewodów, prowadzenie przewodów, przejścia przez 
przegrody, mocowanie – tak jak instalacja wody zimnej. 
 Ciepła woda w kotłowni gromadzona będzie w zasobniku o pojemności 120 dm3.  
  
3.4. PRÓBY I ODBIORY. 

 Próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej należy wykonywać: 
   - przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej +5 0C, 
  - przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej, 
  - z uwzględnieniem informacji technicznych producenta rur. 
 Przed przystąpieniem do próby instalacje należy odpowiednio przygotować. Polega to 
na odłączeniu armatury, która może zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy 
należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji powinno się przyłączyć 
manometr z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do próby instalację należy 
napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne wynosi 1,5 - krotną wartość ciśnienia 
roboczego w instalacji. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do 
pierwotnej wartości co 10 minut – próba wstępna. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia 
nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut – próba główna - spadek 
ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić 
poprzez obserwację szczelność połączeń. W czasie próby należy utrzymywać stałą 
temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na zmiany ciśnienia.  
 Dla instalacji wody ciepłej po wykonaniu próby szczelności należy wykonać próbę na 
gorąco, wypełniając instalację ciepłą wodą o temperaturze +55OC i ciśnieniu 0,6 MPa. 
 Przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić : 

- szczegółowy przegląd instalacji,  
- badania szczelności wg PN-81/B-10700/01, 
- badania temperatury wody ciepłej, przez pomiar temperatury strumienia 

                     wypływającej wody, 
- ewentualnie badania poziomu natężenia hałasu. 

 
3.5. UWAGI KOŃCOWE. 

 Materiały zastosowane do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej powinny posiadać 
atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 W alternatywie dopuszcza się wykonanie instalacji wodociągowej z rur z innych 
tworzyw sztucznych lub stalowych ocynkowanych pod następującymi warunkami: 
 - zastosowane rury muszą posiadać atest  Państwowego Zakładu Higieny oraz   
              świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
 - odległość przewodów od przewodów grzewczych min. 10 cm; 
 - mocowanie przewodów zgodnie z warunkami podanymi przez producenta; 
 - w przypadku instalacji ciepłej wody nie stosować rur dopuszczonych dla temperatury   
              poniżej 900C. 
 
4. OPIS DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ. 

 Instalacja zaprojektowana została wg PN-92/B-01707. Materiałem użytym do budowy 
instalacji kanalizacyjnej są rury PCV, wg PN–81/C-89203. Łączenia przewodów kielichowe   
z gumowym pierścieniem uszczelniającym. Spadek ułożenia przewodów min. 2% zgodnie   
z kierunkiem spływu ścieków. Średnice podejść i spadki według rysunków i obowiązujących 
norm. Przewody odpływowe prowadzone pod posadzką parteru. 
 Przejście przez przegrody w tulejach ochronnych o średnicy wewnętrznej większej od 
średnicy zewnętrznej przewodu i dłuższych od grubości przegrody o ok. 2 cm (min. 1 cm). 
Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. 
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 Mocowanie za pomocą uchwytów lub wsporników, tak aby możliwy był przesuw 
przewodu osiowo i zachowaniem przestrzeni powietrznej wokół przewodu. Miejsca mocowań: 

- poziomy o średnicy 150-250 co 0,7 m, 
- piony – 2 uchwyty na kondygnacji. 

 Zaprojektowane piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach budynku   
i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi. Piony w dolnej części wyposażyć w rewizje. 
Wysokość wyprowadzenia pionów ponad dach min. 60 cm. 
 Podłączenie przyborów zaprojektowano z rur PCV Φ 50, Φ 75  i Φ 110. Wszystkie 
przybory z syfonami.    
 Ścieki sanitarne pochodzące z budynku będą kierowane przyłączem kanalizacyjnym 
PCV Φ 160 poprzez m do kanalizacji sanitarnej. Przejście przez ławy fundamentowe należy 
wykonać w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. 
 Do odbioru instalacji można przystąpić, gdy: 

- zakończono wszystkie roboty instalacyjne oraz budowlane w pomieszczeniach, gdzie 
występują instalacje, 

- wykonano w sposób stały instalację elektryczną, woda jest doprowadzona do obiektu. 
 Instalacje kanalizacyjne powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem 
technicznym z uwzględnieniem ewentualnych zmian. 
 Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej powinny być przedstawione dokumenty 
określone w PN-81/B-10700/01/02. Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna 
odpowiadać warunkom: 
 - szczelność podejść i przewodów spustowych kanalizacji sprawdzić w czasie   
                swobodnego przepływu przez nie wody, 
 - przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą           
               powyżej kolana łączącego pion z poziomem, poprzez oględziny. 
 Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny być 
zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać odpowiednie atesty. 
 
5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 
5.1. DANE OGÓLNE INSTALACJI. 

 Pomieszczenia projektowanego budynku ogrzewane będą z projektowanej na parterze 
budynku kotłowni wyposażonej w kocioł na paliwo stałe niskoemisyjne. System ogrzewania 
wodny, pompowy, dwururowy. Parametry czynnika grzejnego 80/60 0C. Obieg wody grzewczej 
wymuszany będzie pompą obiegową. Instalację należy zabezpieczyć otwartym naczyniem 
wzbiorczym oraz układem rur bezpieczeństwa. Regulacja temperatury w pomieszczeniach 
odbywać się będzie za pomocą przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, za pomocą 
regulatora zainstalowanego w kotłowni oraz sterownika pogodowego. 
 W pomieszczeniach budynku projektuje się montaż grzejników stalowych płytowych 
dolno zasilanych typu CV produkcji firmy PURMO. 
 Projektowe obciążenie cieplne budynku na podstawie dokonanych obliczeń   
w programie PURMO OZC wyniesie 10,00 kW. Obliczeń dokonano w oparciu  o obowiązujące 
normy, dla III strefy klimatycznej. 
 Instalacja składać się będzie z następujących elementów: 
- źródło ciepła (paliwo stałe) – kocioł o mocy grzewczej nominalnej 3,6 - 10 kW, 
- grzejniki płytowe stalowe oraz drabinkowe, 
- armatura (pompy, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory   
  odcinające, odpowietrzenia), 
- rury rozprowadzające. 
 
5.2. WYKONANIE INSTALACJI C.O. 

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompową dwururową, z 
rozdziałem dolnym. Przewody poziome i pionowe zostały zaprojektowane z rur 
polietylenowych trójwarstwowych PEX/AL/PEX. Połączenie rur z innymi elementami 
instalacyjnymi wykonuje się przy pomocy złączek mosiężnych zaciskowych   
i zaprasowywanych. Podejście do kotła wykonać z rur miedzianych lub stalowych na odcinku 
co najmniej 1,5 m, w otulinie z pianki. 
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 Przewody prowadzić w bruzdach ściennych oraz w posadzce na styropianie w rurze 
ochronnej PESZEL lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Grubość wylewki nad otuliną lub rurą 
PESZLA minimum 4 cm. Prowadzić je ze spadkiem 5 0/00 w kierunku od najdalszego punktu do 
źródła ciepła.   
 Przejście przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonać z 
rur z tworzyw sztucznych o średnicach wewnętrznych większych od średnic zewnętrznych 
przewodów. W miejscach przejść przez przegrody nie należy montować żadnych połączeń.  
 Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe PURMO typu Ventil 
Compact CV22 lub równoważny . Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju grzejników 
przy zastosowaniu odpowiedniego przelicznika uwzględniającego różnice w mocy cieplnej tych 
grzejników. Grzejniki te posiadają wbudowaną wkładkę zaworu termostatycznego z regulacją 
wstępną i odpowietrznikiem. Grzejniki podłączone oddolnie – za pomocą zintegrowanej 
armatury przyłączeniowej z możliwością odcięcia i spustu wody. Na zasilaniu zamontować 
zawory grzejnikowe podwójnej regulacji.  Każdy grzejnik należy wyposażyć w głowicę 
termostatyczną, np. firmy Oventrop typu AV6 osiową, o średnicy nominalnej 15 mm lub 
równoważny, której wstępną regulację należy zlecić uprawnionym monterom. Odpowietrzenie 
instalacji następuje poprzez odpowietrzniki będące na wyposażeniu kotła oraz zawory 
odpowietrzające na grzejnikach. Wielkości, typy i moce grzejników dobrane do strat ciepła 
poszczególnych pomieszczeń – wg załącznika 1 oraz rysunków rzutu parteru, poddasza i 
rozwinięcia instalacji c.o.. Podczas montażu należy przestrzegać wytycznych producenta 
grzejników. 
 Grzejniki należy mocować w min. odległościach: 3 cm od ściany i 10 cm od podłogi. 
Grzejniki należy zawieszać na dwóch uchwytach mocowanych na ścianie tak, aby osie 
górnych otworów członów tworzyły linię poziomą. Grzejniki starano się zaprojektować pod 
oknami oraz przy ścianach zewnętrznych, tak aby zapewnić równomierny rozkład temperatur 
w płaszczyźnie poziomej. Oś przewodów zasilających położona jest zawsze 80 mm od 
bocznej krawędzi grzejnika, natomiast oś przewodu powrotnego w odległości 30 mm. 
 Regulacja instalacji wewnętrznej c.o. w budynku realizowana będzie poprzez 
ustawienie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach. 
 
5.3. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDŁA CIEPŁA. 
 
5.3.1. KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE. 

 Jako źródło ciepła zaprojektowano kocioł SAS SMART o mocy cieplnej 10kW (lub 
równoważny). Kocioł wyposażony jest w system zautomatyzowanego podawania paliwa do 
komory paleniskowej oraz wysoce efektywne palenisko retortowe, wykonane z żaroodpornego 
żeliwa zapewniające długą żywotność tego elementu. Kocioł posiada stały ruszt wodny, który 
umożliwia korzystanie z kotła w przypadku braku energii elektrycznej lub okresowe spalanie 
innych paliw. 
 Kocioł przystosowany do spalania paliw stałych takich jak eko-groszek, a zastępczo: 
węgiel, drewno kawałkowe, zrzynki drewna, wióry. 

SAS SMART lub równoważny  

Kocioł C.O. z paleniskiem retortowym oraz rusztem stalowym (montowanym nad retortą) do 
palenia awaryjnego 

Dane techniczne 

Rodzaj kotła: z automatycznym podawaniem paliwa i rusztem stalowym (montowanym 
nad retortą) do palenia awaryjnego 

Zakres mocy: 10 kW 

Paliwa: węgiel kamienny sortyment groszek (eko-groszek); awaryjnie na ruszcie 
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stalowym drewno sezonowane 

Rodzaj 
spalania: 

• tryb palenia automatycznego: 
podawanie paliwa za pomocą podajnika ślimakowego napędzanego 
motoreduktorem do paleniska (retorta zwykła), wykorzystanie 
wymuszonego dopływu powietrza 
 
• tryb palenia awaryjnego na ruszcie stalowym: 
ruszt stalowy (montowany nad retortą), wykorzystanie naturalnego ciągu 
spalin, regulacja procesu spalania za pomocą śruby 
regulacyjnej/miarkownik ciągu powietrza 

Materiał 
wymiennika: 

stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm 

Sprawność: 85,2 % 

Wyposażenie: sterownik (MultiFun / ST-450zPID), podajnik retortowy, ceramiczny 
deflektor, turbulator spalin, wentylator, termometr, szuflada popielnicowa, 
zawór bezpieczeństwa, kratka zabezpieczająca żar, ruszt stalowy do 
palenia awaryjnego, przedłużka z przepustnicą spalin (szyber), komplet 
narzędzi do obsługi kotła, zasobnik paliwa z systemem wyrównywania 
ciśnienia, czujnik temp. żaru*, komplet stopek regulacyjnych 
 
* dotyczy kotłów ze sterownikiem MultiFun (RECALART) 

Regulacja:   

 

RECALART MultiFun 
• standard: algorytm PID, czujnik żaru, obsługa pomp (c.o.1, c.o.2 
/podłogowa/, c.w.u., cyrkulacyjna, przewałowa), obsługa dwóch zaworów 
mieszających, czujnik pogodowy, czujnik pokojowy, moduł ETHERNET  
opcja: regulacja pokojowa - moduł bezprzewodowy SHHS-B1 (czujniki 
oraz termostaty bezprzewodowe) 

 

TECH ST-450zPID 
 
• standard: algorytm PID, obsługa pomp (c.o., c.w.u., cyrkulacyjna, 
podłogowa), obsługa zaworu mieszającego, czujnik pogodowy 
• opcja: dodatkowy moduł ST-430RS lub ST-431 sterujący do zaworu 
mieszającego (do drugiego obiegu), moduł ETHERNET ST-500, moduł 
GSM ST-65, regulator pokojowy ST-298 lub ST-280 (kolorowy panel 
dotykowy) 

  

Wyposażenie 
dodatkowe: 

miarkownik ciągu powietrza, palnik peletowy SAS MULTI FLAME 

Opcje: zasobnik opału usytuowany z prawej lub lewej strony kotła, drzwiczki 
otwierane na lewą stronę 
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Gwarancja: 5 lat na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją, 2 lata na podzespoły 
elektroniczne 

Certyfikaty: Znak CE 

 
5.3.2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN. 

 Spaliny odprowadzane są z kotła poprzez czopuch o średnicy 159 mm do przewodu 
dymowego o średnicy Φ 160 mm, a następnie przewodem do atmosfery. Czopuch łączy się z 
kominem za pomocą kanału z blachy o grubości około 3 mm, który należy szczelnie nasadzić 
na wylot czopucha i osadzić w kominie. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 
łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin. Czopuch należy ocieplić otuliną 
z wełny mineralnej. Czopuch prowadzony jest ze spadkiem 5% w kierunku kotła. Przewody 
dymowe powinny być wyposażone w zamykane szczelnie otwory wyciorowe lub rewizyjne 
konieczne do usuwania sadzy i popiołu oraz wstępnego wygrzania komina podczas 
pierwszego rozruchu kotła lub na początku sezonu grzewczego. Otwór rewizyjny powinien być 
umieszczony poniżej podłączenia czopucha, w odległości 0,3 m od podłogi w miejscu łatwo 
dostępnym. 
 
5.3.3. KOTŁOWNIA. 

 Kocioł zamontowany będzie w projektowanej kotłowni o wysokości 3,32 m. Kocioł musi 
zostać zamontowany w taki sposób, aby możliwy był swobodny dostęp do niego z każdej 
strony. Całą podłogę kotłowni wykonać z materiałów niepalnych. Gdy nie jest to możliwe, 
koniecznie należy zabezpieczyć posadzkę blachą stalową o grubości 0,7 mm w promieniu   
0,5 m wokół kotła. Ścianę znajdującą się w pobliżu kotła zabezpieczyć materiałem niepalnym. 
W podłodze umieścić kratkę odpływową. Dodatkowo kocioł powinien być umieszczony na 
wykonanym z materiałów niepalnych cokole, który powinien wystawać nad podłogę 
przynajmniej 5 cm, a jego krawędzie muszą zostać zabezpieczone stalowymi kątownikami.  
 Kocioł należy wyposażyć w otwarte naczynie wzbiorcze o pojemności 10 dm3.   
Do naczynia wzbiorczego podłączyć rurę wznośną (RW) Dn 25 mm, rurę bezpieczeństwa (RB) 
Dn 25 mm, rurę przelewową (RP) Dn 25 mm, rurę odpowietrzającą (RO) Dn 15 mm. Rury 
należy sprowadzić do kotłowni. W pomieszczeniu znajdzie się także zasobnik c.w.u. z grzałką, 
z zaworem bezpieczeństwa, o pojemności 120 l.  
 Zaprojektowano pompę obiegową zainstalowaną na zasileniu, firmy WILO typu WILO - 
Stratos PICO 15/1-4 lub równoważną. Aby wydłużyć żywotność kotła oraz oszczędnie spalać 
paliwo zaleca się także zastosowanie zaworu mieszającego czterodrogowego lub 
trójdrogowego na powrocie wody do kotła. 
 Pomieszczenie z kotłem musi być stale wentylowane. Wystarczająca jest wentylacja 
grawitacyjna. Kanał wywiewny należy wyprowadzić ponad dach, a jego wylot umieścić w 
pobliżu komina. Kanał nawiewny o pow. min 200 cm2 umieszczony na wysokości max 1,0 m 
nad podłogą.  
 Paliwo będzie składowane w pomieszczeniu do składowania opału. Projektowane 
wyposażenie sanitarne kotłowni to zawór ze złączką do węża, umywalka i wpust podłogowy. 
 
5.4. JAKOŚĆ WODY W INSTALACJI C.O. I JEJ UZUPEŁNIANIE. 

 Jakość wody powinna być zgodna z normą PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody”, zaś ubytki wody w instalacji nie mogą 
przekraczać 5% objętości zładu instalacji rocznie. Przy napełnianiu instalacji c.o. należy 
zastosować inhibitorową ochronę instalacji przed korozją przy pomocy inhibitorów 
posiadających aprobatę techniczną COBRTI INSTAL. 
 Do uzupełniania wody w instalacji służy króciec spustowy kotła, do którego podłącza 
się zawór ze złączką do węża zamontowany w kotłowni. Na przewodzie doprowadzającym 
wodę do zaworu należy zamontować zawór zwrotny uniemożliwiający cofanie wody do 
instalacji wodociągowej. Spuszczanie wody z kotła i instalacji po jej wychłodzeniu poprzez w/w 
króciec do wpustu podłogowego. 
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5.5. ODBIÓR INSTALACJI C.O. 

 Odbioru instalacji dokonać zgodnie z PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo   
i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 Przed wykonaniem izolacji termicznej i przed zakryciem przewodów należy 
przeprowadzić płukanie i próbę szczelności instalacji. Przed dokonaniem badania całą 
instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Powinny być one wykonane wodą 
zimną. Próba szczelności musi być przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi 
COBRTIINSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystąpieniem do badań należy od instalacji 
odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające oraz kocioł. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. Badanie szczelności 
instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji. Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w 
najniższym punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia 
próbnego 0,4 MPa i obserwujemy instalację przez czas 0,5h. Po zakończeniu badania 
szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła, podłączyć 
naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie 
początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a 
następnie przeprowadzić badanie działania na gorąco poprzez ogrzewanie budynku w ciągu 
72 godzin. Wynik próby należy uznać za pozytywny jeśli cala instalacja nie wykazuje 
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak trwałych odkształceń i uszkodzeń. 
Następnie należy dokonać ostatecznego przeglądu wraz z usunięciem usterek. Próby te oraz 
płukanie należy wykonać w obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

 
5.6. UWAGI KOŃCOWE.  

 Materiały użyte do wykonania instalacji powinny mieć świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, zaś materiały stykające się z wodą pitną – świadectwo 
dopuszczenia wydane przez Państwowy Zakład Higieny. 
 Wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji może wykonywać tylko osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 Dopuszcza się wykonanie instalacji co z innego materiału np. z innych tworzyw 
sztucznych, miedzi. 
 Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami oraz 
wiedzą i sztuką budowlaną przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 
 
 
5.3.2. POMPA CIEPŁA DO C.W.U.  

Dodatkowo projektuje się na wniosek Zamawiającego  pompę ciepła do C.W.U będzie to 
alternatywne i ekonomicznych źródeł energii które mogą poprawić bilans. Proponuje się 
urządzenie pompy ciepła  BIAWAR lub równoważne. Pompa ciepła BIAWAR pobiera 
powietrze z pomieszczenia, w którym się znajduje lub powietrze z sąsiednich pomieszczeń i 
wykorzystuje je do produkcji cieplnej wody użytkowej .  Proponuje się typ OW-PC 200.1R 
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OBLICZENIA 
 
 
1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ ZIMNĄ I CIEPŁĄ.   
 

 Wyznaczenie normatywnego wypływu (q n) z armatury czerpalnej zainstalowanej  
w budynku: 

- baterie czerpalne do umywalki DN 15 mm   – q n = 0,14 dm3/s - szt.3 
- baterie czerpalne do  zlewozmywaka DN 15 mm   – q n = 0,14 dm3/s - szt.1 
- miska ustępowa z płuczką zbiornikową DN 15 mm  – q n = 0,13 dm3/s - szt.2 
- zawór czerpalny ze złączką do węża DN 15 mm   – q n = 0,30 dm3/s - szt.1 

 Zgodnie z normą PN – 92/B – 01706 przepływ obliczeniowy dla budynku dla 
0,1<∑qn≤ 20 dm3/s oraz dla armatury o q n< 0,5 dm3/s oblicza się ze wzoru:  
   q = 0,682 . (∑q n)

0,45 – 0,14 
    q = 0,682 . (3. 0,14+1. 0,14+2 . 0,13+1. 0,30)0,45 – 0,14   
   q = 0,682 . (1,12)0,45– 0,14 
   q = 0,58 dm3/s = 2,08 m3/h  
 

2. DOBÓR WODOMIERZA. 
 

przepływ obliczeniowy na odcinku montażu wodomierza: qo = 2,08 m3/h                          
przepływ umowny dla wodomierza:  qw = 2 . qo                      
     qw = 2 . 2,08 = 4,16 m3/h 
sprawdzenie warunków doboru wodomierza:  
 q ≤ 0,6 qmax                       DNwod≤ d                      
 qmax  = 4 m3/h                                  d=32mm 
 2,08 ≤  2,40      20≤32     
Do pomiaru przepływu wody zimnej w pomieszczeniach mieszkalnych budynku dobrano 
wodomierz Powogaz WJS 4 DN 20 o następującej charakterystyce: 
 - średnica nominalna DN 20, 
 - maksymalny strumień objętości qs = 4 m3/h, 
 - przepływ rozruchowy qr = 0,025 m3/h, 
 - minimalny strumień objętości qmin = 0,07 m3/h, 
 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI ŚCIEKÓW. 
 

przybór 
równoważnik 

ilość 
równoważnik 

odpływu AWs odpływu AWs 
umywalka 0,5 3 1,5 

zlewozmywak 1,0 1 1,0 
wpust podłogowy 1,0 1 1,0 
miska ustępowa 2,5 2 5,0 

                 Σ=8,5                                                
Odpływ ścieków: 
  
 Qs =K √ΣAWs  
 Qs = 0,5 . √8,5 = 1,46 dm3/s 
gdzie :  
    K – odpływ charakterystyczny ( 0,5 dm3/s dla budynki mieszkalne, restauracje, hotele,   
           budynki biurowe) 
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4. OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ CIEPLNĄ DLA BUDYNKU. 

• Oszacowanie zapotrzebowania ciepła na potrzeby ogrzewania budynku za    
pomocą programu PURMO OZC ( ZAŁĄCZNIK 1), Q = 10,00 kW   

•  Określenie mocy niezbędnej do przygotowania ciepłej wody. 
 

  Q = Σq . 0,07 . ( tcwu – tzw) [kW] 
gdzie: 
      Σq - wymagany przepływ ciepłej wody [dm3/min], 
     0,07 – iloczyn średniej gęstości wody i ciepła właściwego wody, uwzgl. zmianę jednostek 
     tcwu – wymagana temperatura ciepłej wody [ºC], 
     tzw– temperatura zimnej wody [ºC], 

 

Założenia do obliczeń: 
- woda ciepła na potrzeby higieniczno-sanitarne 4 osobowej rodziny:  200 dm3/d, 
 

Wymagany przepływ ciepłej wody wyniesie: 
 

Σq = 200 dm3/d = 0,14 dm3/min 
 

Stąd:    Q = Σq . 0,07 . ( tcwu – tzw) = 0,14 . 0,07 . 45 
   Q = 0,441 kW 

  
Kocioł dobrano na moc 3,6 - 10 kW. 
 
5. DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ. 
 

Wymagana wydajność pompy obiegowej:  
 

  
( )ρtptzcw

Qins
VP −

=
1,1

  [m3/s] 

gdzie:  
 Qins – obliczeniowa moc cieplna instalacji [W[,  
 cw – ciepło właściwe wody, w przybliżeniu 4186 J/kgK,  
 tz – obliczeniowa temperatura wody zasilającej instalację [ºC],  
 tp – obliczeniowa temperatura wody powracającej z instalacji [ºC],  
 ρ– gęstość wody płynącej przez pompę, w zależności od lokalizacji pompy [kg/m3].  
 

  
( )

=
⋅−⋅

⋅
=

8,97160804186

105521,1
PV 0,0001373 m3/s = 0,49 m3/h 

 
Orientacyjna wysokość podnoszenia pompy:  
 

                          Hp = 1,2 (∆pl + ∆pm – 0,75 ∆pcz )  
gdzie:  
 ∆pl – suma strat liniowych w najniekorzystniejszym obiegu [Pa],  
 ∆pm – suma strat miejscowych w najniekorzystniejszym obiegu [Pa],  
 ∆pcz – ciśnienie czynne w obiegu [Pa], ∆pcz= ∆ρgh 
 

  Hp = 1,2 (10015 - 0,75 . 12,5 . 9,81 . 2,98) = 1,2 . 9740,93 = 11689,12 Pa 
  Hp = 1,17 mH2O 
 

 Na podstawie karty katalogowej pomp obiegowych c.o. firmy WILO dobrano pompę 
elektroniczną, bezdławicową, z przyłączem gwintowanym typu WILO - Stratos PICO 15/1-4, 
max ciśnienie robocze 10 bar, napięcie zasilania 230 V, pobór mocy 3 W:
 Vp = 0,49 m3/h 
 Hp = 1,17 mH2O  
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6. DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO. 
 

 Z uwagi na zastosowanie kotła na paliwo stałe projektuje się naczynie wzbiorcze 
systemu otwartego. Pojemność użytkowa naczynia: 

 

Vu = 1,1. 
v . ρ1

. ∆v 

gdzie: 
 v – całkowita pojemność instalacji = 0,10 m3

 

 ∆v – przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej = 0,0224 dm3/ kg 

 ρ1 – gęstość wody w temp 10 °C – 998 kg/m3 

 

Vu = 1,1 . 0,10 . 998 . 0,0224 = 2,46 dm3 

Dobrano naczynie wzbiorcze o poj. całkowitej 10 dm3. 
 

7. DOBÓR RUR ZABEZPIECZAJĄCYCH. 

Rura bezpieczeństwa: 

Wewnętrzna średnica rury bezpieczeństwa dRB dla kotła o mocy 3,6 - 10 kW powinna 
wynosić co najmniej: 
   dRB = 8,08  3√Q= 8,08  3√10 = 17,40 mm  
 

  Dobiera się rurę bezpieczeństwa o średnicy 25 mm. 
 

Rura wzbiorcza: 

  Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej dRW dla kotła o mocy 3,6 - 10 kW powinna 
wynosić  co najmniej:  
   dRW = 5,23  3√Q= 5,23  3√10 = 11,97 mm  
 

  Dobiera się rurę wzbiorczą o średnicy  25 mm. 
 

Rura przelewowa: 

Dobiera się rurę przelewową o średnicy 25 mm. 
 

Rura odpowietrzająca: 

Dobiera się rurę odpowietrzającą o średnicy 15 mm. 
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VI. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

 
OBIEKT 

 

BUDY UŻYTECZNOŚCI KULTURALNO-
NEKSPOŁECZNEJ - ŚWIETLICY 

 
 
 

Adres budowy: 
OBRĘB: 0012 SALATA 

 DZIAŁKA OZNACZONA NUMEREM  
GEODEZYJNYM: 60, 61 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SMYKÓW 
KATEGORIA OBIEKTU: IX 

 
 

Inwestor: 

GMINA SMYKÓW 
SYMKÓW 91 

26-212 SMYKÓW 
 
 
 

 
 
 
 

 PROJEKTOWAŁ 
    
 
 
 
 
 
 



FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BUDART UL. PIŁSUDSKIEGO 34A, 26-200 KOŃSKIE  
                                                                        TEL 607-942-940  
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
Budowy budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy, na terenie posesji w Salacie gm. Smyków 
oznaczonej numerem geodezyjnym 60 i 61. 
 
2. Wykaz istniejących i projektowanych obiektów budowlanych. 

nr 1 – proj. budynek świetlicy, 
nr 2 – istniejący zjazd główny 
nr 3 – miejsca postojowe 
nr 4 - miejsce na śmietnik, 
część graficzna patrz rys nr 0 – projekt zagospodarowania terenu 

 
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających ich wystąpieniu. 
 

 a) podczas wykonywania robót ziemnych 
- Prace musza być prowadzone zgodnie z dokumentacja,  
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie wyznaczyć bieg instalacji podziemnych a 

w szczególności linii gazowych i energetycznych, 
- Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 

nadzorem kierownictwa budowy w miarę możliwości ręcznie, 
- W odległości mniejszej niż 0,5m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręczni, bez użycia 

sprzętu mechanicznego, narzędziami na trzonkach drewnianych, 
- Teren, na którym prowadzone są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegawcze, 
- Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości, co najmniej 1,0m od krawędzi 

wykopu, 
- W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zabezpieczyć 

szczelnie balami, 
- Nachylenie skarp nieobciążonych przy wykopach fundamentowych do głębokości 5 m powinno wynosić dla 

gruntów: nasypowych, piasku i żwiru 1:1,25; piaszczysto-gliniastych 1:0,50; gliniastych 1:0,33; łupki 
zwietrzałe 1:0,10 less 1:0,50, 

- Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
- Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian, 
- Do wykonania deskowań stosować należy drewno II lub IV klasy, 
- Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać, co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu 

ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 
- Deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowywując stojaki w miarę rozbierania 

ścian, 
- Schodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodach, 
- Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu 

istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne wynoszą:3,0m, – jeśli pozom dna wykopu 
jest położony ponad1,0m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku: 4,0m – jeśli 
poziomy są jednakowe:6,0m-jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, 
lecz nie mniej niż 1,0m 

- Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć strefę zagrożenia, dostosowaną do rodzaju użytego 
sprzętu, koparki powinny zachować odległość, co najmniej 0,60mod krawędzi wykopów, 

- Nie dopuszczać, aby pomiędzy koparka a środkiem transportu znajdowali się ludzie, 
- Samochody powinny być tak ustawione, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, 
- Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzęty zmechanizowanego, 
- W przypadku dokonywania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie 

wyłączyć,  
- Odległości między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż 3,0m przy 

gruntach przepuszczalnych oraz 5,0m przy gruntach nieprzepuszczalnych, 
- Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu 

odeskowanego pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenia odkładanym gruntem, 
- Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu na dodatkowe 

obciążenia odkładem gruntu, 
-  W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzyma roboty, zabezpieczyć miejsce 

niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska, do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić 
niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji, 
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- Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić 
właściwe władze administracyjne i policję. 

 
b) przy eksploatacji i montażu rusztowań: 
- robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które w 

czasie pracy przymocowywuje się stałych części budynku, 

- nie wolno montować ani rozbierać rusztowań; o zmroku bez sztucznego oświetlenia, w czasie gęstej mgły 
lub ulewnego deszczu, podczas burzy lub silnego wiatru o prędkości >10m/s, 

- do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych, 
- podłużnice rusztowań stojakowych powinny być mocowane do stojaków i mogą być sztukowane na 

stojakach. Nie mogą pracować jako wsporniki, 
- deski pomostowe muszą się opierać co najmniej na 3 leżnicach a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na 

leżnicach. Drabiny rusztowań należy ustawiać tak, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z 
grubej deski, 

- przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywania wysuwnic jedynie metodą zaklinowania. 
Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pośrednictwem tzw. mostka i używania drabin lub kozłów na 
tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami, 

- w stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie 
kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być oddawane do użytku po 
przyjęciu protokólarnym stwierdzającym zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. 
Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności: pionowość stojaków i poziome ułożenie podłużnic 
i bieżni, poprawność przymocowania do ścian budynku, prawidłowość założenia złączy, dokręcenie śrub,  

- przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający 
dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz przewożenia ludzi. Co 2 tygodnie 
powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu. Stan rusztowań powinien być sprawdzany 
okresowo zależnie od ich rodzaju obciążenia i intensywności użytkowania. 

 
c) przy robotach ciesielskich i deskowaniach 
- każdy pracownik zatrudniony przy robotach ciesielskich powinien  być wyposażony w buty i ubranie 

robocze oraz hełm ochronny.  Podczas obróbki ręcznej drewna należy ostrożnie posługiwać się 
 ostrymi narzędziami. Narzędzia należy nosić w specjalnie do tego  przystosowanych drewnianych 
skrzyniach. Zabronione jest  noszenie gwoździ i innych ostrych materiałów w kieszeniach, 

 - przed obróbką drewno pochodzące z rozbiórki należy oczyścić z  resztek betonu gwoździ, itp.,  
 - podczas pracy ręcznymi urządzeniami do obróbki drewna należy  zwrócić uwagę na prawidłowe 

zamocowanie obrabianego drewna, 
 - do prac na wysokości powinni być kierowani tylko ci pracownicy,  którzy posiadają odpowiednie 

świadectwo lekarskie. Powinni być  wyposażeni w pasy bezpieczeństwa i hełmy ochronne, 
- pomosty robocze usytuowane na wysokości powyżej 1,0m  powinny być zabezpieczone barierką 

ochronną. Nie należy dotykać  żadnych przewodów elektrycznych, 
 - prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych można  wykonywać tylko do wysokości 3m, 
- niedopuszczalne jest wykonywanie wszelkiego rodzaju robót  ciesielskich na rusztowaniach 

pomocniczych(poza  dopasowywaniem elementów drewnianych), 
- roboty związane z impregnacją drewna powinny być wykonane  przez pracowników, którzy maja ważne 

świadectwa lekarskie i  zapoznali się z występującymi zagrożeniami. Nie należy kierować  do 
takich prac pracowników, u których występują objawy uczelnia  na środki chemiczne. Podczas robót 
impregnacyjnych nie należy  palić tytoniu, spożywać posiłków oraz dotykać ciała, zwłaszcza  okolic 
oczu. Po zakończeniu prac impregnacyjnych należy  starannie umyć ręce. 

- wszelkie prace związane z montażem, demontażem, transportem i  składowaniem deskowań należy 
prowadzić zgodnie z zasadami  wiedzy budowlanej. 

- pracownicy, którzy będą zatrudnieni przy montażu i demontażu  deskowań, powinni przejść szkolenie 
uwzględniające specyfikę  danego rodzaju deskowania. 

- Gdy istnieje ryzyko spadania z góry przedmiotów, należy  wyznaczyć strefę zagrożenia lub/i wykonać daszki 
ochronne. 

- Podczas rozbiórki deskowań należy podjąć działania  zabezpieczające przed ewentualnym zawaleniem 
się elementów  deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontażu  deskowanie 
należy przenieść w wyznaczone miejsce składowania,  oczyścić i zakonserwować. 

d) przy robotach montażowych: 
 -personel techniczny budowy, członkowie brygad montażowych oraz operatorzy powinni być przeszkoleni w 

zakresie technologii montażu konstrukcji budowlanych, 
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-   wskazane wyżej osoby bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu obiektu budowlanego powinny być 
dokładnie zaznajomione z technologia jego montażu i specyficznymi wymaganiami w zakresie techniki, 
BHP. Fakt przeprowadzenia szkolenia w zakresie danej technologii, z wymienieniem imion i nazwisk 
przeszkolonych powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub dziennika montażu. 

 - w obrębie terenu montażu i w zasięgu maszyn montażowych, jak i żurawi obsługujących składowiska 
prefabrykantów, nie mogą przebiegać napowietrzne przewody instalacji elektrycznej. Trzeba stosować 
wyłącznie kable podziemne z wyprowadzeniem na słupach w miejscach podłączeń do sieci. 

 - przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć i wygrodzić strefy niebezpieczne, rozstawić w widocznych 
miejscach tablice ostrzegawcze. 

 - Żurawie montażowe należy zaopatrzyć w automatyczne wyłączniki mechanizmu udźwigu powodujące 
zatrzymanie maszyny, gdy na jej haku zostanie zawieszony ciężar przekraczający udźwig nominalny. Przy 
braku automatycznych wyłączników lub ich niesprawności żuraw powinien być wyposażony w tablice z 
podanym nominalnym udźwigiem, a w wytwórni na widocznej powierzchni każdego prefabrykatu 
powinna zostać napisana farba jego masa. 

 - W brygadach montażowych nie można zatrudniać kobiet i pracowników młodocianych. Wiek montażystów 
powinien wynosić 18-55 lat, a ich stan fizyczny i psychiczny musi być dobry. Powinni przechodzić 
badania kontrolne w okresach półrocznych. 

 - Do pracy na wysokościach nie wolno dopuszczać ludzi nawet z drobnymi obrażeniami ciała. 
Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu. 

 - Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi 
mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i niekrępującego ruchów, hełmu z tworzywa 
sztucznego, lekkiego obuwia z cholewkami sznurowanego powyżej kostek i nieślizgającą się, elastyczna 
podeszwę zapewniająca wyczuwalność terenu oraz trwałych, jednak dostatecznie elastycznych rękawic 
pięciopalcowych. Spawacze powinni mieć kombinezony jednoczęściowe zaopatrzone w przedniej części, 
(co najmniej od kolan do pasa) we wstawki gumowe lub innego tworzywa, nieprzepuszczające promieni 
ultrafioletowych i podczerwonych. Dalsze ich indywidualne wyposażenie to hełmy ochronne bez daszków, 
okulary spawalnicze, rękawice i gumowe obuwie spełniające warunki pełnej izolacji elektrycznej. 

 - Utrzymanie odzieży roboczej we właściwym stanie i jej zgodne z przeznaczeniem, ciągłe użytkowanie 
należy do obowiązków pracownika a podlega kontroli majstrów. 

 - Przy pracach montażowych na wysokości obowiązujące używanie pasów bezpieczeństwa. Linki tych 
pasów powinny być zaczepiane do trwale zamocowanych elementów realizowanej konstrukcji lub 
pomocniczych rusztowań. Jeżeli warunki pracy nie pozwalają na zabezpieczenie pasami, konieczne jest 
użycie pomostów roboczych lub siatek ochronnych mocowanych nie bliżej niż 2,5 m poniżej poziomu 
pracy montażystów. 

 - Bezpośredni montaż powinien być prowadzony przez kierownika obiektu bądź wyznaczonego przez niego 
inżyniera, starszego technika lub majstra. Osoby te muszą mieć odpowiednią wiedze praktyczną 
uzupełniona przeszkoleniem w zakresie technologii i organizacji oraz bezpieczeństwa przy pracy montażu. 

 - Przy składowaniu prefabrykatów na placu budowy powinna być uwzględniona kolejność ich wbudowania 
(wskazana w projekcie technologii i organizacji montażu w instrukcji montażowej). 

 - Prace montażowe mogą odbywać się normalnie, gdy prędkość wiatru nie przekracza 10m/s. 
 - Prowadzenie montażu jest niedozwolone: przy złej widoczności, w czasie opadów atmosferycznych, 

bezpośrednio po opadach, aż do czasu wyschnięcia montażowej konstrukcji oraz pomostów montażowych, 
przy gołoledzi, w tempera trze niższej niż -10°C. 

 - Przy montażu w godzinach wieczornych lub nocnych należy stosować oświetlenie zapewniające pełna 
widoczność bez ostrych cieni. 

 - Operatorzy muszą mieć uprawnienia do obsługi ciężkich maszyn montażowych, znać dokładnie 
użytkowaną maszynę i posiadać umiejętności sterowania jej pracą. 

 - Urządzenie podnośne, jak liny, zblocza, haki zawiesia, musza być codziennie przeglądane przez operatora 
w celu stwierdzenia, czy znajdują się w dobrym stanie technicznym. Należy tez kontrolować pasma jezdni 
lub torowiska żurawi i usuwać zauważone usterki przed rozpoczęciem pracy. Szczególną kontrole trzeba 
przeprowadzić po ulewnych deszczach i w okresach odwilży. 

 - Przed rozpoczęciem pracy na każdej zmianie operator powinien sprawdzić prawidłowość pracy żurawia, 
wykonując bez obciążeń wszystkie ruch robocze. 

 - Przed podnoszeniem prefabrykatów jest konieczne próbne ich podniesienie na wysokość ok. 50 cm i 
sprawdzenie prawidłowości pracy żurawia, zawiesia i zaczepów, 

 - Podnoszenie prefabrykatów może odbywać się jedynie przy pionowym położeniu lin udźwigu. 
- Nie wolno podnosić ciężarów nieswobodnych, np. przymarzniętych do podkładów lub ziemi, połączonych 

ze sobą, zagłębionych w ziemi itp. należy je przed podniesieniem odspoić, odczepić lub odkopać. 
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e) Przy robotach dekarskich: 

- W trakcie wykonywania robót dekarskich robotnicy są zagrożeni upadkiem z wysokości. Niebezpieczne 
mogą być też spadające materiały i narzędzia. Tak, więc dachy w budynkach nowo wznoszonych powinny 
być kryte przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych pomostów zaopatrzonych w bariery i 
odbojnice. Ponadto należy bezwzględnie przeciwdziałać spadaniu (zrzucaniu) z dachu wszelkich 
przedmiotów i materiałów, nie wolno też na dachu wykonywać prac przygotowawczych np. prostowanie 
blachy.  

- Dekarze i pomocnicy pracujący na dachu powinni być wyposażeni w pasy ochronne, specjalne drabinki 
szerokości 250mm do poruszania się na pochyłej powierzchni oraz w odpowiednie obuwie na podeszwie z 
wojłoku lub sznurka. Przy pracach na dachach stromych, oblodzonych czy wilgotnych a także przy pracy 
na krawędzi dachu robotnicy muszą być bezwzględnie przywiązani lina średnicy 10-20 mm do 
wystających i wytrzymałych części budynku. 

f) przy robotach tynkarskich – tynkowanie ręczne: 

- Czynności narzucania zaprawy na ściany a w szczególności na sufity, tynkarze powinni wykonywać w 
okularach ochronnych, 

- Zewnętrzne obramowania okienne trzeba tynkować z rusztowań zewnętrznych a nie z otworów okiennych, 

- Przy tynkowaniu wewnętrznych ościeży okiennych otworów powinien być zabezpieczony balustradą, 

- Reperacje tynków po robotach instalacyjnych mogą być wykonywane z rusztowań przestawnych, nie wolno 
natomiast stawiać na urządzeniach i rurach wszelkich instalacji, 

g) przy robotach tynkarskich – tynkowanie mechaniczne: 

- Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy powinni być 
zaopatrzeni w okulary ochronne, 

- Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodna całego urządzenia w ciągu 
kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,50 MPa w zależności od rodzaju pomp. Z wyników prób należy 
sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. 

- Wyłącznik powinien być zawsze zakryty obudową a silnik do sieci elektrycznej należy podłączyć przy 
udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest zabroniona, 

- Zabrania się: pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu, pracować przy 
występujących usterkach pompy lub przewodów, podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części 
maszyny w czasie pracy, pracować pompą do zaprawy bez sygnalizacji, w obecności osób postronnych 
przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, zatrudniać pracowników, którzy nie przeszli szkolenia BHP, 
przeprowadzać kontroli silnika lub przewodów elektrycznych beż wyłączenia prądu, przy każdym 
agregacie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tabliczka BHP, 

h) przy robotach malarskich: 

- Podczas wykonywania robót malarskich na wysokości należy zwrócić szczególną uwagę na stabilne 
ustawianie rusztowań, pomostów, drabin, itp., zgodne z obowiązującymi przepisami, 

- Przy malowaniu dachów i innych elementów na wysokości, gdy nie można użyć rusztowań i drabin, 
robotnicy powinni być asekurowani pasami bezpieczeństwa, 

- Maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem i 
instrukcja obsługi, 

- Niedopuszczalne jest wykonywanie metodą natryskową oraz szlifowanie powłok z materiałów zawierający 
w sowim składzie chrom, ołów bez stosowania ochronnych maseczek na nos i usta, które zapobiegają 
wdychaniu szkodliwych pyłów i substancji lotnych, 

- Malowanie metoda natryskowa powinni wykonywać specjalnie przeszkoleni w tym zakresie pracownicy, 
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VII. ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-28 roku przez:

Pan Marek Turalski o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0187/07

adres zamieszkania   Brody 104 A, 26-200 Końskie

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-UA2-AFU-TWI *

Podpis jest prawidłowy
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