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O ś w i a d c z e n i e  

 

My niżej podpisani:  oświadczamy, na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami), że niniejszy projekt budowlany jest 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY  

 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Głogówek,  

a P.P.U.H. „PK” Patryk Kawa, 47-244 Dziergowice, ul. Leśna 17A. 

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  156,  

poz.1118 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z dnia  25  

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  

budowlanego (Dz. U. poz.462),  

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  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),  

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24 września  1998  

r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. Nr 126, poz.839),  

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest budowa zaplecza szatniowego przy boisku 

piłkarskim Fortuna w Głogówku. 

 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: Budowa zaplecza szatniowego przy 

boisku piłkarskim Fortuna w Głogówku. 

Projekt zakłada budowę indywidualnego budynku zaplecza szatniowego dla przy kompleksie 

sportowym Fortuna w Głogówku. 

Projektuje się budynek parterowy na rzucie prostokąta, przykryty dachem dwu spadowym o 

nachyleniu połaci dachu 35o, pokrytym dachówką. 
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4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Teren  inwestycji  znajduje  się  w  miejscowości Głogówek przy ul. Damrota dz. nr 

658/2Pod  względem ukształtowania  wysokościowego  teren  jest  płaski bez wyraźnych 

spadków poprzecznych i podłużnych.  

 Na terenie objętym inwestycją znajduje się niska zieleń w postaci traw i krzewów oraz 

budynek socjalno-szatniowy. Działka posiada wjazd z ul. Damrota. Teren działki jest 

częściowo utwardzony od strony wjazdu.  

Na terenie planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie:  

•  Sieć energetyczna  

•  Sieć wodociągowa  

Wszystkie  sieci  uzbrojenia  podziemnego  znajdują  się  bezpośrednio  na  działce inwestora  

i  stanowią  instalację  wewnętrzną. Nie wyklucza się istnienia  w  terenie  innych,  nie  

wykazanych  na mapie,  urządzeń  podziemnych,  które  nie były  zgłoszone  do  

inwentaryzacji  lub  o  których  brak  jest  informacji  w  instytucjach branżowych.  

Zaleca  się  zachowanie  szczególnej  ostrożności  przy  prowadzeniu  robót ziemnych. 

Podczas robót ziemnych należy zwrócić uwagę na stan odkrytych przewodów sieci i 

powiadomić o ich stanie odpowiednich gestorów sieci.  

 

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Projekt zakłada budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim Fortuna w 

Głogówku. W budynku projektuje się następujące pomieszczenia: gospodarcze. 

Poprzez zastosowanie korzystnych rozwiązań wejścia do budynku, budynek jest 

przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

 

Bilans powierzchni: 

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu 93,66 m² 

Powierzchnia istniejących terenów utwardzonych 1718 m² 

Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów 913 m² 

Powierzchnia całkowita działki 16551 m² 

Powierzchnia biologicznie czynna istniejąca  13920 m² 

Powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych 84,88 m²  

Powierzchnia biologicznie czynna projektowana 13741,46 m² 
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6. Ochrona konserwatorska 

Inwestycja i działka nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy 

 

8. Ochrona środowiska 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr. 213 poz. 1397), 

przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
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II. PROKEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

1. Przedmiot i zakres projektu 

Przedmiotowy budynek projektuje się jako wolnostojący budynek parterowy 

niepodpiwniczony z dwuspadowym dachem konstrukcji drewnianej o kącie nachylenia 35o, 

pokryty dachówką w kolorze brązowym. 

2. Charakterystyczne parametry obiektu: 

wysokość:                                          = 6,08 m 

szerokość:                                          = 7,26 m 

długość:                                             = 13,45 m 

kubatura:                                            = 471,23 m³ 

powierzchnia zabudowy:             = 93,66 m² 

powierzchnia użytkowa:              = 79,28 m² 

 

3. Zestawienie powierzchni i  pomieszczeń: 

Lp Nazwa pomieszczeń Pow. użytkowa 
[m2] 

Wykończenie posadzki 

1. Pomieszczenie gospodarcze 58,31 Płytki ceramiczne 

2. Pomieszczenie gospodarcze 3,30 Płytki ceramiczne 

3.  Korytarz 5,28 Płytki ceramiczne 

4. Pomieszczenie gospodarcze 6,46 Płytki ceramiczne 

5. Pomieszczenie gospodarcze 5,93 Płytki ceramiczne 

 

UWAGA : 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przykładowe i 

można zastąpić je stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 

certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach użyteczności 

publicznej. 

 

4. KONSTRUKCJA 

4.1. Materiały: 

Ściany zew:                                pustaki poryzowane gr. 25 cm + 15 cm styropian 

Ściany działowe wew.:          gr 12 cm 

Ściany fundamentowe :        bloczki betonowe gr. 25 cm 

Fundamenty:                            ławy 60x40 beton C25/30 

Słup/trzpienie:                         beton C25/30 
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Naproża, wieńce:                    monolityczne beton C25/30, prefabrykowane L19 

Konstrukcja dachu:                 prefabrykowane wiązary deskowe drewno C24. 

Pokrycie dachu:                        dachówka ceramiczna 

 4.2. Fundamenty 

Ławy zaprojektowano z betonu klasy min. C25/30 

Zbrojenie główne ze stali B500C, strzemiona, pręty pomocnicze i rozdzielcze ze stali B500C.  

Zbrojenie podłużne ław 4xØ12, strzemiona Ø6 co 20 cm.:  Poziom posadowienia ław wynosi 

1,00 m poniżej poziomu posadzki. 

Ławy monolityczne o szerokości 50 cm i wysokości 40 cm, 

Ściany fundamentowe - z bloczków żwirobetonowych gr. 25 cm. 

 4.3. Ściany 

Zewnętrzna ściana nadziemia - z pustaków ceramicznych POROTHERM gr. 25,0 cm na 

zaprawie cementowej marki 5MPa, wewnętrzne ściany działowe z pustaków ściennych 

POROTHERM gr. 11,5 cm na zaprawie cementowej marki 5MPa, docieplenie budynku 

wykonać od zewnątrz styropianem EPS 70, gr. 15cm, wykończonego tynkiem akrylowym 

barwionym w masie np. w systemie Concept KD 600 CAPAROL. 

 4.4. Stropy - sufit 

-  sufit parteru wykonać z płyt gipsowo - kartonowe na stelażu stalowym (NRO) 

4.5. Wieńce i nadproża 

-  wieńce - żelbetowe, szerokości 25 cm, zbrojone 4 prętami fi 12 mm oraz strzemionami fi 

6mm, belki nadprożowe zewnętrzne: Zbrojenie podłużne  6xØ12 (3 dołem, 3 górą), 

strzemiona Ø6 co 15 cm, słupy i trzpienie żelbetowe:  zbrojenie podłużne  6xØ12 (3 na zew. i 

3 wew.), strzemiona Ø6 co 15 cm. 

-  nad otworami okiennymi i drzwiowymi zastosować system nadproży „POROTHERM” 

Wszystkie elementy żelbetowe wykonać z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalą B500C wg 

PN-EN-1992-1-1:2008 (A-IIIN wg PN-B-03264 (2002)) wg projektu wykonawczego. 

4.6. Dach 

Konstrukcja drewniana, klasa drewna C24, drewno więźby dachowej zabezpieczyć 

antygrzybicznie i p. poż. ogniochronem lub innym preparatem. Dach pokryty dachówką 

ceramiczną kolor czerwony. 
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Warstwy przegrody: 

- łaty 2,5 x 5 cm 

- kontrłaty 2,5 x 5 cm 

- membrana dachowa 

- deskowanie pełne 

- prefabrykowany wiązar drewniany 

- wełna mineralna 30 cm 

- folia paroizolacyjna 

- pas dolny prefabrykowanego wiązara drewnianego 

- sufit podwieszany z płyt G-K - w systemie REI-30 

4.7. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

Głównymi elementami konstrukcyjnymi dachu są prefabrykowane drewniane wiązary 

kratowe. Wiązary kratownice oparte za pośrednictwem murłat na wieńcach oraz belkach 

żelbetowych. Układ konstrukcyjny podłużny. Posadowienie bezpośrednie na żelbetowych 

ława i stopach fundamentowych. 

 

4.8 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 

Posadowienie na ławach i stopach fundamentowych. Projektowane elementy żelbetowe 

sztywno zamocowane w fundamentach. Schematem statycznym stropodachu są kratownice 

oparte przegubowo-przesuwnie na ścianach zewnętrznych budynku za pośrednictwem 

wieńca. Schematem statycznym nadproży w ścianach działowych, są belki wolnopodparte.    

 

4.9 Założenia dotyczące przyjętych obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń 

Obciążenia oraz kombinacje obciążeń przyjęto w oparciu o normy: 

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

Projekt budowlany konstrukcji wykonano w oparciu o normy: 

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 
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4.10. Wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych: 

Podstawowymi wynikami obliczeń statyczno wytrzymałościowych są przekroje 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych przedstawionych na rysunkach od PB-K-01 do 

PB-K-04. 

 

4.11 Kategoria geotechniczną obiektu budowlanego 

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, proste warunki gruntowo - wodne - 

według  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych.  

Głębokość przemarzania gruntu: hz = 100 cm 

 

4.12 Warunki i sposób posadowienia 

Obiekt posadowiony bezpośrednio, na żelbetowych stopach i ławach fundamentowych. 

Grunty o nośności min. 0,15 MPa. Głębokość posadowienia około -1,00 m poniżej poziomu 

terenu. Po wykonaniu wykopów fundamentowych, w poziomie posadowienia należy 

potwierdzić założenia dotyczące warunków gruntowych przyjęte w projekcie, poprzez odbiór 

gruntu przez uprawnioną osobę, fakt ten należy udokumentować wpisem do dziennika 

budowy. W przypadku stwierdzenia gruntów słabonośnych występujących poniżej 

głębokości posadowienia, należy dokonać wymiany tego gruntu na pospółkę o stopniu 

zagęszczenia ID=0,6. 

 

4.13 Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

nie dotyczy 

 

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

5.1 Ściany 

-  w pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne do wysokości sufitu, 

-  pozostałe pomieszczenie - malowanie farbą sylikonową zmywalną,  
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5.2. Posadzki 

-  wykończyć płytkami gresowymi o wymiarach 30 x 30cm. Na ścianie wykonać cokół na 

wysokość 10 cm, płytkę cokołową należy zlicować z wykończoną ścianą. Powyżej cokołu 

malowanie. 

UWAGA : 

zastosować z grupy klasyfikacyjnej R10 klasyfikacji ryzyka poślizgnięcia zgodnie z normą ZH1/571 - 

DIN 51130. Zastosować płytki ceramiczne i gresowe o klasie ścieralności min. IV 

 

5.3. Sufity 

-  w pomieszczeniach mokrych sufit podwieszony wykonać z płyt kartonowo – gipsowych 

wodoodpornych GKI. Malować po zaszpachlowaniu farbą akrylową w kolorze białym w 

pozostałych pomieszczeniach - sufit podwieszany z płyt kartonowo - gipsowych. Malować po 

zaszpachlowaniu farbą akrylową w kolorze białym 

UWAGA: 

W przypadku sufitów z płyt kartonowo – gipsowych należy wszystkie złącza płyt zagipsować na siatce 

i szlifować do uzyskania gładkiej powierzchni, następnie zagrutować i pomalować farbą akrylową 

zmywalną w kolorze białym. 

 

5.4. Wycieraczki 

Wycieraczkę przy wejściu o wymiarach 100 x 60cm należy wpuścić w podłoże. 

 

6. OKNA 

Okna rozwieralno- uchylne wykonane z PCV, w kolorze białym. W ramie okiennej w łazience 

zamontować nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy np. „aereco” typ EMM w kolorze 

białym. Okna szklone szkłem zwykłym o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K, 

współczynnik przenikania ciepła dla ramy wynosi 1,6 W/m2K. Zewnętrzne wnęki wykończyć 

jak elewację, wewnętrzne wnęki otynkować tynkiem cementowo - wapiennym i pomalować.  

Parapety wewnętrzne z PCV o szer. 20cm, ( z okapem na 5cm ). 

 

7. ELEWCJA  

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. 

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, nie pylące, nie pokryte farbami i nie 
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zatłuszczone. Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą 

wyrównawczą. Dodatkowe tynki cementowo - wapienne można zagruntować preparatem 

gruntującym. 

 UWAGA: 

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakości ociepleń jest stosowanie materiałów o ściśle 

określonych właściwościach technicznych i dokładne przestrzeganie wymagań we wszystkich etapach 

robót. Dotyczy to w jednakowym stopniu robót wykonawczych na budynku, jak i robót 

przygotowawczych. 

 

7.1.  Mocowanie styropianu 

Do mocowania należy zastosować łączniki mechaniczne. Główki kołków muszą być wbite 

równo z płaszczyzną płyty. Pył powstały przy szlifowaniu płyty należy usunąć. Całą 

powierzchnie styropianu należy wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym 

na pacę tynkarską. Rozmieszczenie kołków  powinno wynosić  8 kołków na m2  

 

7.2. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

Do zbrojenia warstwy ochronnej należy stosować tkaninę szklaną zaimpregnowaną 

alkaliodporną dyspersją tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-

7 mm w drugim kierunku, gramaturze 165 g / m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na 

styropianie w dolnych częściach należy stosować siatki pancerne, do wzmocnień narożników 

stosować perforowane kątowniki aluminiowe. Masę klejową nanosić na powierzchnię płyt 

styropianowych ciągłą warstwą o grubości ok. 3 mm, rozpoczynając od góry pasmami o 

szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejowej należy natychmiast wtopić tkaninę 

zbrojącą, wciskając ją w masę za pomocą packi. Tkanina powinna być napięta i całkowicie 

zatopiona w masie klejowej. Grubość warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna 

wynosić od 3 do 5 mm. 

 

7.3. Nakładanie wypraw tynkarskich na elewacjach 

Nakładanie warstwy elewacyjnej można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 

wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną. Przed nałożeniem wyprawy powierzchnię 

zbrojoną należy zagruntować preparatem gruntującym. Zestaw narzędzi do wykonania 

tynków przy nakładaniu ręcznym składa się z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na 
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powierzchnię podłoża ( paca długa ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krótka ) 

oraz pacy plastikowej do wykonania żądanego rysunku tynku.  

Masę należy nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany będącym odrębną częścią 

elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchnię pokrytą tynkiem należy 

oddzielić równo przy pomocy taśmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Taśmę 

należy dokładnie usunąć przed wstępnym stwardnieniem tynku. Nie należy nakładać mas 

tynkarskich w temperaturze poniżej + 5 o C, w czasie deszczu, na powierzchniach 

bezpośrednio nasłonecznionych lub przy zimnym wietrze. Duża wilgotność i niska 

temperatura mogą wydłużyć czas wiązania i zmienić odcień barwy. 

 

8. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu 

przez osoby niepełnosprawne 

Zaprojektowano  korzystne rozwiązania wejścia do budynku, a także toalety dla osób 

niepełnosprawnych, budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne 

9. Warunki przeciwpożarowe 

W projektowanej obiekcie będą przechowywane  elementy klasyfikowane oraz niepalne oraz  

trudno zapalne. 

Budynek PM. Obiekt niski (N) o jednej kondygnacji, niepodpiwniczony, stanowiący odrębna 

strefę pożarową. Klasa odporności pożarowej budynku: „E” 

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego składowanych materiałów Q≤500MJ/m2. 

 

10. Podstawowe dane technologiczne 

Budynek wolnostojący budynek parterowy niepodpiwniczony  z dwuspadowym dachem 

konstrukcji drewnianej o kącie nachylenia 35o, pokryty dachówką. Obiekt będzie pełnił 

funkcję budynku gospodarczego – jako uzupełnienie istniejącej zabudowy stadionu. W 

obiekcie magazynowany będzie sprzęt sportowy: piłki, bramki, płotki itp. 

 

11. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Budynek wyposażony będzie w instalacje elektryczną, wentylacja grawitacyjna 

doprowadzona będzie do każdego pomieszczenia. Ogrzewanie pomieszczeń będzie 

wykonane jako elektryczne.  
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12. Charakterystyka energetyczna obiektu 

Wykonano charakterystykę energetyczną obiektu i przedstawiono ją w opracowaniu 

niniejszym opracowaniu na str. 2. 

 

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie 

 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposób odprowadzania ścieków. 

Wody opadowe z dachu odprowadzane będą na teren działki. 

 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

Nie dotyczy 

 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Bez zmian, na podstawie dotychczasowej umowy z odbiorcą odpadów - Inwestycja nie 

spowoduje wytwarzania dodatkowych odpadów. Miejsce gromadzenia odpadów – 

istniejące w ramach istniejących obiektów. 

 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięg ich rozprzestrzeniania się. 

Nie dotyczy 

 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Nie dotyczy 

 

14.  Obszar odziaływania 

Obszar oddziaływania projektowanego budynku gospodarczego zaplecza szatniowego w 

całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany (dz. nr 658/2). Działka te 

stanowią własność Inwestora. Obszar oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, związany z zapisami zawartymi w warunkach 

technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony 

(Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.), gdzie należy spełnić określone warunki dotyczące: zacieniania, 

odległości budynku od granic sąsiednich, elementów stanowiących zagrożenie pożarowe - 

nie wykracza poza obszar terenu jaki opisano powyżej. Inwestycja nie jest związana także z 

przepisami z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, drób 

publicznych oraz prawa wodnego. 
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15. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych 

Brak dostępnych ekonomicznych możliwości technicznych wykorzystania 

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których 

zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł 

odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w 

szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w 

rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła. 

16. Uwagi końcowe 

Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy 

stosować jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do 

stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: 

- Certyfikat, znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 

zastosowanych przepisów, lub też: 

- deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, 

jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacja na znak bezpieczeństwa. 

Po uzgodnieniu z projektantem istnieje możliwość zastąpienia podanych w projekcie 

materiałów i wyrobów innymi o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż 

określone w projekcie, oraz posiadających wymagane polskie świadectwa i certyfikaty. 

Projekt budowlany służy celom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jest 

podstawą do opracowania projektu wykonawczego /warsztatowego i nie może być 

podstawą do wykonania obiektu. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania 

obiektu z założeniami bądź wytycznymi niniejszego projektu, odpowiedzialność ponosi 

wykonawca lub autor projektu wykonawczego/warsztatowego. 

Niniejsza część projektu została opracowana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 

prawa budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze względu na cel, któremu ma 

służyć. 

Opracował: 

mgr inż. arch. Michał Szkudlarski 

mgr inż. Łukasz Kamiński 
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1. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:  

- budowę budynku zaplecza szatniowego 

- wykonanie instalacji ogrzewania 

- wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej 

- wykonanie kanalizacji sanitarnej 

 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Na terenie występują następujące elementy zagospodarowania mogące wywołać zagrożenie: 

sąsiadujące budynki, chodnik oraz droga publiczna. Teren powinien być ogrodzony, 

zabezpieczony przed dostępem osób z zewnątrz. 

 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót    

budowlanych ,  określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z budową zewnętrznych instalacji 

kanalizacyjnych i wodociągowych,  

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych zagrożenie przy pracy wysięgników 

dźwigowych. 

 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

1. W trakcie prowadzenie robót należy szczególną uwagę zwrócić na prowadzenie 

robót na wysokości dachu i w trakcie prowadzenia robót przy konstrukcji dachu.  

2. Należy szczególnie dokładnie wyznaczyć i oznaczyć strefy prowadzenia robót i 

strefy bezpośredniego zagrożenia. Strefy te należy oznaczyć tablicami i 

tymczasowym wygrodzeniem. 

3. Zaleca się prowadzenie robót montażowych konstrukcji dachowej również w 

czasie kiedy w budynku nie przebywają pracownicy.  

4. W trakcie prowadzenia robót montażowych dachu konieczne jest dokładne 

oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych 

 



Budowa zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim Fortuna w Głogówku 
dz. nr 658/2 

PROJEKT BUDOWLANY 

 - 23 - 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być 

przeszkolony w zakresie BHP  

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z  dokumentacją budowlaną 

zwracając uwagę  na  warunki  wydane  w uzgodnieniach, zachowując wytyczne 

wykonawstwa i odbioru robót 

Całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z „ Warunkami  technicznymi i odbioru 

robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe” " Warunkami  

technicznymi  wykonania i odbioru rurociągów  z  tworzyw  sztucznych "  SGGiK  z  1994  

roku, przepisami BHP  i   p.poż.  oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach. 

W trakcie wykonania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp dotyczące robót  

ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim: 

a). zabezpieczać w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych 

znaków i tablic informacyjnych  

b). ograniczyć  do minimum pozostawienie  na  noc wykopów niezasypanych  

c). zwracać uwagę  na  niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie 

d). wszelkie roboty zanikowe  winny  być odebrane przed zasypaniem na  bieżąco  przed 

zasypaniem winna być wykonana szczegółowa inwentaryzacja przez uprawnionego geodetę 

Bezwzględnie stosować należy i przestrzegać uwag oraz zaleceń zawartych w uzgodnieniach 

z zainteresowanymi jednostkami stosować wyroby i rozwiązania dopuszczalne do 

stosowania w budownictwie. 

 

Opracował: 
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 1 : 50

mgr inż. arch.Michał Szkudlarski

PB-A-02

Gmina Głogówek
Rynek 1
48-250 Głogówek

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie
piłkarskim Fortuna w Głogówku dz. nr 658/2

Budynek zaplecza szatniowego
Głogówek, ul. Damrota 12, dz. nr 658/2
jednostka ew.: Głogówek, obręb: Winiary

Rzut parteru

luty 2016

03/OPOKK/2015

projektant
architektura

mgr inż. Patryk Kawaopracował

Zestawienie powierzchni
numer nazwa pomieszczenia pow. podłogi
poz. 0 - Parter
01 Pomieszczenie gospodarcze 58,31 m²
02 Korytarz 5,28 m²
03 Pomieszczenie gospodarcze 6,46 m²
04 Pomieszczenie gospodarcze 5,93 m²
05 Pomieszczenie gospodarcze 3,30 m²

79,28 m²
RAZEM 79,28 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 93,66 m2

skala:  1 : 50

Rzut parteru - architektura

Uwagi ogólne:
1 Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem.
2 Wymiary przedstawiono w milimetrach.
3 Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.
4 Rozpartywać łącznie z rysunkami pozostałych branż.
5 Dokładna lokalizacja wszystkich ścian murowanych oraz

otworów drzwiowych, okiennych i instalacyjnych  wg
rysunków architektonicznych.

6 Ściany murowane łączyć z przylegającymi elementami
żelbetowymi (słupami, trzpieniami) za pomocą szyn np.
Cebox lub innych o podobnych parametrach, lub stosując
strzępia i sięgacze z pręta Ø 6 co każdą spionę wsporczą -
minimalna długość zakotwienia w spoinie wynosi 30 cm.

7 Zbrojenie poszczególnych elementów żelbetowych wykonać
na podstawie rysunków projektu wykonawczego.

Uwagi - architektura:
1 Drzwi przedsionków i pomieszczeń z kabinmi WC wyposażyć

w samozamykacz i kratkę nawiewną o powierzchi min. 0,022
m2. Samozamykacze ramienne, samozamykacz w
pomieszczeniu.

2 Wielkość otworów w ścianach dostosować do odpowiedniego
typu okien i drzwi.

3 W pomieszczeniach higienicznosanitarnych na ścianach do
wysokości min. 2,0 m zastosować materiał o powierzchni
zmywalnej.

4 Wszystkie ścainy działowe o odporności ogniowej min. EI 15.
5 Okna parterze z szybą P4.
6 Przed wejściami do budynku zastosować wycieraczki

stalowe systemowe.
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data: numer rysunku:skala:

Rysunek:

Temat:

Inwestor:

Obiekt:

podpis:

podpis:

podpis:

podpis:

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE

"PK"

47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A
tel./fax 77 483 50 00, tel. kom. 515 120 584, e-mail: biuro@ppuk-pk.pl

PATRYK KAWA

 1 : 50

mgr inż. arch.Michał Szkudlarski

PB-A-03

Gmina Głogówek
Rynek 1
48-250 Głogówek

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie
piłkarskim Fortuna w Głogówku dz. nr 658/2

Budynek zaplecza szatniowego
Głogówek, ul. Damrota 12, dz. nr 658/2
jednostka ew.: Głogówek, obręb: Winiary

Rzut dachu

luty 2016

03/OPOKK/2015

projektant
architektura

mgr inż. Patryk Kawaopracował

skala:  1 : 50

Rzut dachu - architektura
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Rysunek:

Temat:

Inwestor:

Obiekt:

podpis:

podpis:

podpis:

podpis:

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE

"PK"

47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A
tel./fax 77 483 50 00, tel. kom. 515 120 584, e-mail: biuro@ppuk-pk.pl

PATRYK KAWA

 1 : 50

mgr inż. arch.Michał Szkudlarski

PB-A-04

Gmina Głogówek
Rynek 1
48-250 Głogówek

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie
piłkarskim Fortuna w Głogówku dz. nr 658/2

Budynek zaplecza szatniowego
Głogówek, ul. Damrota 12, dz. nr 658/2
jednostka ew.: Głogówek, obręb: Winiary

Przekrój A-A

luty 2016

03/OPOKK/2015

projektant
architektura

mgr inż. Patryk Kawaopracował

skala:  1 : 50

Przekrój poprzeczny A-A

D
• Dachówka ceramiczna zakładkowa
• Łaty 2,5 x 5 cm
• Kontrłaty 2,5 x 5 cm
• Membrana dachowa
• Deskowanie pełne
• Prefabrykowany wiązar drewniany

S
• Wełna mineralna 30 cm
• Folia paroizolacyjna
• Pas dolny prefabrykowanego wiązara drewnianego
• Sufit podwieszany z płyt G-K - w systemie REI-30

P
• Płytki ceramiczne 2cm
• Wylewka jastrychowa 8 cm
• Styropian ekstrudowany 10 cm
• 2 x papa termozgrzewalna
• Płyta żelbetowa 12 cm
• Piasek zagęszczony 35 cm

S
• Tynk mineralny
• Styropian 15 cm
• Pustaki ceramiczne poryzowane 25cm
• Tynk wewnętrzny 1 cm

z

S
• Tynk mineralny
• XPS 10 cm
• Hydroizolacja
• Bloczki betonowe 25cm
• Tynk wewnętrzny 1 cm

f



fo
rm

at
 a

rk
us

za
: A

3

data: numer rysunku:skala:

Rysunek:

Temat:
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podpis:
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podpis:

PRZEDSIĘBIORSTWO
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PATRYK KAWA

1 : 75

mgr inż. arch.Michał Szkudlarski

PB-A-05

Gmina Głogówek
Rynek 1
48-250 Głogówek

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie
piłkarskim Fortuna w Głogówku dz. nr 658/2

Budynek zaplecza szatniowego
Głogówek, ul. Damrota 12, dz. nr 658/2
jednostka ew.: Głogówek, obręb: Winiary

Elewacje

luty 2016

03/OPOKK/2015

projektant
architektura

mgr inż. Łukasz Kamińskiprojektant
konstrukcja

mgr inż. Patryk Kawaopracował

OPL/0433/POOK/08

skala: 1 : 75

Architektura - Elewacja południowa

skala: 1 : 75

Architektura - Elewacja północna
skala: 1 : 75

Architektura - Elewacja zachodnia

skala: 1 : 75

Architektura - Elewacja wschodnia
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Beton: C25/30
Stal zbrojeniowa: B500C
Otulina fundamentów: 5 cm
Otulina słupów: 3 cm
Otulina belek: 2,5 cm
Chudy beton: C12/15 gr.~10cm
Drewno: C24
Poziom porównawczy: ± 0,00 m
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Rysunek:

Temat:

Inwestor:

Obiekt:

podpis:

podpis:

podpis:

podpis:

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE
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47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A
tel./fax 77 483 50 00, tel. kom. 515 120 584, e-mail: biuro@ppuh-pk.pl

PATRYK KAWA

 1 : 50 PB-K-01

Gmina Głogówek
Rynek 1
48-250 Głogówek

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie
piłkarskim Fortuna w Głogówku dz. nr 658/2

Budynek zaplecza szatniowego
Głogówek, ul. Damrota 12, dz. nr 658/2
jednostka ew.: Głogówek, obręb: Winiary

Rzut fundamentów

luty 2016

mgr inż. Łukasz Kamińskiprojektant
konstrukcja

mgr inż. Patryk Kawaopracował

OPL/0433/POOK/08

skala:  1 : 50

Rzut fundamentów

Uwagi ogólne:
1 Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem.
2 Wymiary przedstawiono w milimetrach.
3 Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.
4 Rozpartywać łącznie z rysunkami pozostałych branż.
5 Dokładna lokalizacja wszystkich ścian murowanych oraz

otworów drzwiowych, okiennych i instalacyjnych  wg
rysunków architektonicznych.

6 Ściany murowane łączyć z przylegającymi elementami
żelbetowymi (słupami, trzpieniami) za pomocą szyn np.
Cebox lub innych o podobnych parametrach, lub stosując
strzępia i sięgacze z pręta Ø 6 co każdą spionę wsporczą -
minimalna długość zakotwienia w spoinie wynosi 30 cm.

7 Zbrojenie poszczególnych elementów żelbetowych wykonać
na podstawie rysunków projektu wykonawczego.

Uwagi - fundamenty:
1 Fundamenty wykonać podkładzie betonowym betonu C12/15 gr. 10 cm.
2 W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów

nienośnych, należy wykonać wymianę tych gruntów na pospółkę
budowlaną o stopniu zagęszczenia ID=0,60. Pospółkę należy
zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 30 cm.

3 Podczas prowadzenia wykopów w gruntach spoistych (w przypadku ich
występowania), prace te należy wykonywać w sposób uniemożliwiający
gromadzenie wody w wykopie. Nawodnienie gruntów spoistych może
prowadzić do ich uplastycznienia obniżając ich parametry
wytrzymałosciowe.

4 Wykopu fundamentowego, ze względu na przemarzanie gruntu, nie
należy pozostawiać niezabezpieczonego na okres zimowy.

5 Po wykonaniu wykopów fundamnetowych, w poziomie posadowienia
należy potwierdzić założenia dotyczące warunków gruntowych przyjęte
w projekcie, poprzez odbiór gruntu przez uprawnioną osobę, fakt ten
należy udokumentować wpisem do dziennika budowy.

6 Podczas wykonywania na budowie elementów konstrukcyjnych należy
uwzględnić zatapianie w nich części instalacji odgromowej i uziemienia.

7 Przed  zabetonowaniem fundamentów należy ułozyć zbrojenie kotwiące
elementów dochodzących.

Uwagi - konstrukcja żelbetowa:
1 We wszystkich elementach żelbetowych otulinę, długości

zakotwienia, średnice zagięć prętów, zakłady itp. wykonać
zgodnie z zaleceniami PN-EN 1992-1-1:2008.

2 Rysunek nie jest rysunkiem WYKONAWCZYM, w związku z
czym nie staniowi podstawy do wyprodukowania konstrukcji
żelbetowej.

3 Zbrojenie elementów żelbetowych wykonać wg rysunków
projektu wykonawczego.
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Beton: C25/30
Stal zbrojeniowa: B500C
Otulina fundamentów: 5 cm
Otulina słupów: 3 cm
Otulina belek: 2,5 cm
Chudy beton: C12/15 gr.~10cm
Drewno: C24
Poziom porównawczy: ± 0,00 m
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data: numer rysunku:skala:

Rysunek:

Temat:

Inwestor:

Obiekt:

podpis:

podpis:

podpis:

podpis:

PRZEDSIĘBIORSTWO
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47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A
tel./fax 77 483 50 00, tel. kom. 515 120 584, e-mail: biuro@ppuh-pk.pl

PATRYK KAWA

 1 : 50 PB-K-02

Gmina Głogówek
Rynek 1
48-250 Głogówek

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie
piłkarskim Fortuna w Głogówku dz. nr 658/2

Budynek zaplecza szatniowego
Głogówek, ul. Damrota 12, dz. nr 658/2
jednostka ew.: Głogówek, obręb: Winiary

Rzut nadproży

luty 2016

mgr inż. Łukasz Kamińskiprojektant
konstrukcja

mgr inż. Patryk Kawaopracował

OPL/0433/POOK/08

skala:  1 : 50

Elementy konsrukcyjne parteru, nadproża

Uwagi ogólne:
1 Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem.
2 Wymiary przedstawiono w milimetrach.
3 Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.
4 Rozpartywać łącznie z rysunkami pozostałych branż.
5 Dokładna lokalizacja wszystkich ścian murowanych oraz

otworów drzwiowych, okiennych i instalacyjnych  wg
rysunków architektonicznych.

6 Ściany murowane łączyć z przylegającymi elementami
żelbetowymi (słupami, trzpieniami) za pomocą szyn np.
Cebox lub innych o podobnych parametrach, lub stosując
strzępia i sięgacze z pręta Ø 6 co każdą spionę wsporczą -
minimalna długość zakotwienia w spoinie wynosi 30 cm.

7 Zbrojenie poszczególnych elementów żelbetowych wykonać
na podstawie rysunków projektu wykonawczego.

Uwagi - konstrukcja żelbetowa:
1 We wszystkich elementach żelbetowych otulinę, długości

zakotwienia, średnice zagięć prętów, zakłady itp. wykonać
zgodnie z zaleceniami PN-EN 1992-1-1:2008.

2 Rysunek nie jest rysunkiem WYKONAWCZYM, w związku z
czym nie staniowi podstawy do wyprodukowania konstrukcji
żelbetowej.

3 Zbrojenie elementów żelbetowych wykonać wg rysunków
projektu wykonawczego.
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Beton: C25/30
Stal zbrojeniowa: B500C
Otulina fundamentów: 5 cm
Otulina słupów: 3 cm
Otulina belek: 2,5 cm
Chudy beton: C12/15 gr.~10cm
Drewno: C24
Poziom porównawczy: ± 0,00 m
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data: numer rysunku:skala:

Rysunek:

Temat:

Inwestor:

Obiekt:

podpis:

podpis:

podpis:

podpis:

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE

"PK"

47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A
tel./fax 77 483 50 00, tel. kom. 515 120 584, e-mail: biuro@ppuh-pk.pl

PATRYK KAWA

 1 : 50 PB-K-03

Gmina Głogówek
Rynek 1
48-250 Głogówek

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie
piłkarskim Fortuna w Głogówku dz. nr 658/2

Budynek zaplecza szatniowego
Głogówek, ul. Damrota 12, dz. nr 658/2
jednostka ew.: Głogówek, obręb: Winiary

Rzut wieńców i belek poziom +3,20

luty 2016

mgr inż. Łukasz Kamińskiprojektant
konstrukcja

mgr inż. Patryk Kawaopracował

OPL/0433/POOK/08

skala:  1 : 50

Belki i wieńce poziom + 3,20

Uwagi ogólne:
1 Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem.
2 Wymiary przedstawiono w milimetrach.
3 Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.
4 Rozpartywać łącznie z rysunkami pozostałych branż.
5 Dokładna lokalizacja wszystkich ścian murowanych oraz

otworów drzwiowych, okiennych i instalacyjnych  wg
rysunków architektonicznych.

6 Ściany murowane łączyć z przylegającymi elementami
żelbetowymi (słupami, trzpieniami) za pomocą szyn np.
Cebox lub innych o podobnych parametrach, lub stosując
strzępia i sięgacze z pręta Ø 6 co każdą spionę wsporczą -
minimalna długość zakotwienia w spoinie wynosi 30 cm.

7 Zbrojenie poszczególnych elementów żelbetowych wykonać
na podstawie rysunków projektu wykonawczego.

Uwagi - konstrukcja żelbetowa:
1 We wszystkich elementach żelbetowych otulinę, długości

zakotwienia, średnice zagięć prętów, zakłady itp. wykonać
zgodnie z zaleceniami PN-EN 1992-1-1:2008.

2 Rysunek nie jest rysunkiem WYKONAWCZYM, w związku z
czym nie staniowi podstawy do wyprodukowania konstrukcji
żelbetowej.

3 Zbrojenie elementów żelbetowych wykonać wg rysunków
projektu wykonawczego.
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Beton: C25/30
Stal zbrojeniowa: B500C
Otulina fundamentów: 5 cm
Otulina słupów: 3 cm
Otulina belek: 2,5 cm
Chudy beton: C12/15 gr.~10cm
Drewno: C24
Poziom porównawczy: ± 0,00 m
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data: numer rysunku:skala:

Rysunek:

Temat:

Inwestor:

Obiekt:

podpis:

podpis:

podpis:

podpis:

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE

"PK"

47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A
tel./fax 77 483 50 00, tel. kom. 515 120 584, e-mail: biuro@ppuh-pk.pl

PATRYK KAWA

 1 : 50 PB-K-04

Gmina Głogówek
Rynek 1
48-250 Głogówek

Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie
piłkarskim Fortuna w Głogówku dz. nr 658/2

Budynek zaplecza szatniowego
Głogówek, ul. Damrota 12, dz. nr 658/2
jednostka ew.: Głogówek, obręb: Winiary

Rzut konstrukcji dachu

luty 2016

mgr inż. Łukasz Kamińskiprojektant
konstrukcja

mgr inż. Patryk Kawaopracował

OPL/0433/POOK/08

skala:  1 : 50

Rzut konstrukcji dachu

Uwagi ogólne:
1 Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem.
2 Wymiary przedstawiono w milimetrach.
3 Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.
4 Rozpartywać łącznie z rysunkami pozostałych branż.
5 Dokładna lokalizacja wszystkich ścian murowanych oraz

otworów drzwiowych, okiennych i instalacyjnych  wg
rysunków architektonicznych.

6 Ściany murowane łączyć z przylegającymi elementami
żelbetowymi (słupami, trzpieniami) za pomocą szyn np.
Cebox lub innych o podobnych parametrach, lub stosując
strzępia i sięgacze z pręta Ø 6 co każdą spionę wsporczą -
minimalna długość zakotwienia w spoinie wynosi 30 cm.

7 Zbrojenie poszczególnych elementów żelbetowych wykonać
na podstawie rysunków projektu wykonawczego.

Uwagi - konstrukcja drewniana:
1 Konstrukcja dachu wykonana z drewnianych wiązarów

kratownicowych z drewna klasy C24.
2 Wiązary dachowe wykonać z tarcicy konstrukcyjnej sosnowej

gr. 49 mm. Tarcica powinna być wysuszona w suszarniach.
Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18 %. Drewno
klasy C24 zgodne z PN-EN 1995-1-1.

3 Połączenia elementów wiązarów w węzłach kratownic
wykonać na płytki kolczaste GNA 20 i T150 typu MITEK.

4 Wiązar zabezpieczyć przeciwogniowo do wymaganej klasy
odporności pożarowej budynku.

5 Szczegóły połączeń oraz przekroje elementów kratownic
wykonać wg projektu wykonawczego / warsztatowego
producenta wiązarów.

6 Murłaty mocować do konstrukcji żelbetowej kotwami
wklejanymi do betonu M12 w maksymalnym rozstawie co 1,0
m.

7 Połączenia elementów drewnianych wykonać za pomocą
systemowych złączy ciesielskich.



Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemów

zaopatrzenia w energię.

Budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby sportu
Damrota  12, 47-250 Głogówek

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Całość/Część budynku:

Liczba lokali mieszkalnych:

Powierzchnia ogrzewana Af, m²:

Kubatura budynku m³:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

EP - budynek oceniany
600,70 kWh/(m²rok)

Budynek z systemem alternatywnym

Wg wymagań WT2014 ²

Zapotrzebowanie na energię pierwotną: System
projektowany

System
alternatywny

Budynek oceniany: EP
[kWh/m² rok]

600,70 253,91

Budynek wg wymagań WT2014: EP
[kWh/m² rok]

115,00 115,00

Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania
i wentylacji:

EUCO+W

[kWh/m² rok]
162,56 162,56

Zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania
ciepłej wody użytkowej:

EUCWU

[kWh/m² rok]
2,39 2,39

Zapotrzebowanie na całkowitą energię użytkową: EU
[kWh/m² rok]

164,95 164,95

Zapotrzebowanie na energię końcową: EK
[kWh/m² rok]

200,23 84,64

Współczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnętrzne:

Htr

[W/K]
141,68 141,68

Współczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve

[W/K]
84,37 84,37

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system grzewczy i wentylacyjny:

QP,H

[kWh/rok]
39850,37 12624,61

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system do podgrzania ciepłej wody:

QP,W

[kWh/rok]
637,79 369,84

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

 Parametry przegród budowlanych
 Przegrody zewnętrzne

Lp. Symbol
przegrody Opis ściany Wsp. U [W/m²K] ΔU [W/m²K] Powierzchnia brutto/netto [m²]

1 SZ Ściana zewnętrzna o budowie
niejednorodnej 0,222 0,000 165,60 / 137,32

2 PG_22 Podłoga na gruncie 22 0,425 0,000 93,66 / 93,66

3 STNOK Strop nad ostatnią kondygnacją 0,325 0,000 97,65 / 97,65

 Stolarka otworowa

Lp. Nazwa
przegrody Opis przegrody Wsp. U [W/m²K] Wsp. C Wsp. g Powierzchnia

[m²]

1 O1 Okno 150 x 190 1,234 0,85 0,67 17,10

2 DZ 1 Drzwi zewnętrzne 180 x 230 1,216 0,86 0,67 4,20

3 O2 Okno 60 x 190 1,009 0,70 0,67 3,42

4 DZ 2 Drzwi zewnętrzne 178 x 200 1,217 0,89 0,67 3,56

 Spełnienie Warunków Technicznych dla przegród nieprzeźroczystych
 Strefa szatni

Lp. Symbol Opis UC
[W/m²K]

UC,max
[W/m²K]

1 SZ Ściana o budowie niejednorodnej 0.222 0.25

2 SZ Ściana o budowie niejednorodnej 0.222 0.25

3 SZ Ściana o budowie niejednorodnej 0.222 0.25

4 SZ Ściana o budowie niejednorodnej 0.222 0.25

5 PG_22 Podłoga na gruncie 0.285 0.3

6 STNOK Strop nad ostatnią kondygnacją 0.325 0.2

 Spełnienie Warunków Technicznych dla okien i drzwi
 Strefa szatni

Lp. Symbol
przegrody Opis UC

[W/m²K]
UC,max

[W/m²K]

1 O1 Ściana zewnętrzna - płn 1.234 1.3

2 DZ 1 Ściana zewnętrzna - płn 1.216 1.3

3 O1 Ściana zewnętrzna -  zach 1.234 1.3

4 O2 Ściana zewnętrzna - płd 1.009 1.3

5 O2 Ściana zewnętrzna -  wsch 1.009 1.3

6 DZ 2 Ściana zewnętrzna -  wsch 1.217 1.3

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

 Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na energię użytkową QH,nd 12887,61 [kWh/rok] 12887,61 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb grzewczych QK,H 13283,46 [kWh/rok] 4128,92 [kWh/rok]

 Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

System ogrzewania
Elektryczne grzejniki bezpośrednie:
konwektorowe, płaszczyznowe,
promiennikowe i podłogowe kablowe

Pompy ciepła woda/woda w nowych/
istniejących budynkach

Nośnik energii końcowej Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηH,g

0,99 3,50

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach
pojemnościowych systemu grzewczego budynku ηH,s

1,00 1,00

Średnia sezonowa sprawność transportu nośnika ciepła w obrębie
budynku ηH,d

1,00 0,98

Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w
obrębie budynku ηH,e

0,98 0,91

Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot 0,97 3,12

 Wentylacja
Typ wentylacji Budynek z wentylacją naturalną

 Lokal/strefa - Strefa szatni

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC -

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC -

Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej VO 200,00 [m³/h]

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 84,37 [W/K]

 Ciepła woda użytkowa
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepła użytkowego do podgrzania c.w.u. QW,nd 189,45 [kWh/rok] 189,45 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb wytworzenia
ciepłej wody QK,W

189,45 [kWh/rok] 100,13 [kWh/rok]

 Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

System przygotowania c.w.u. Elektryczny podgrzewacz przepływowy Pompy ciepła powietrze/woda

Nośnik energii końcowej Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Średnia sezonowa sprawność instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. ηW,tot

1,00 1,89

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηW,g

1,00 2,20

Średnia sezonowa sprawność transportu ciepłej wody w obrębie
budynku ηH,d

1,00 1,00

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w
elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody ηH,s

1,00 0,86

 Instalacje chłodzenia
 Lokal - Strefa szatni

Brak instalacji chłodzenia

 Materiały izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiał izolacyjny λ [W/mK] grubość [cm]

1 Ściana zewnętrzna o budowie
niejednorodnej Styropian - w innych przypadkach 0.045 15

2 Podłoga na gruncie 22 Styropian przy szczelnym ułożeniu izolacji z przewiązaniem
spoin i przykryciem ich paskami folii 0.04 5

3 Strop nad ostatnią kondygnacją Wełna mineralna luzem - na stropie poddasza 0.052 15

 Bilans mocy urządzeń elektrycznych

Lp. System Opis urządzenia Moc [kW] Czas działania
[h]

Zapotrzebowanie
[kWh]

1 CWU Pompy cyrkulacyjne ciepłej wody w budynku o powierzchni
ponad 250 [m²], praca przerywana do 8 godz/dobę 0.004 5840 23.15

2 oświetlenie Oświetlenie oprarte na świetlówkowych źródłach światła. 1.189 2000 2378.4

 Podsumowanie parametrów energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H

13283,46 [kWh/rok] 4128,92 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do
podgrzania ciepłej wody QK,W

189,45 [kWh/rok] 100,13 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
chłodzenia QK,C

0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
oświetlenia wbudowanego QK,L

2378,40 [kWh/rok] 2378,40 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku QK 15874,46 [kWh/rok] 6709,89 [kWh/rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU 164,95 [kWh/m² rok] 164,95 [kWh/m² rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla
budynku EK 200,23 [kWh/m²rok] 84,64 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla
budynku EP 600,70 [kWh/m²rok] 253,91 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla
budynku EP wg wymagań WT2014 115,00 [kWh/m²rok] 115,00 [kWh/m²rok]

Jedostkowa wartość emisji CO2 0.132 [t CO2/m² rok] 0.056 [t CO2/m² rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energię końcową 0 [%] 0 [%]

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.
Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.

Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 8772.44 2815.47

EP [kWh/m²rok] 600.7 253.91

Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

EP [kWh/m²rok]

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+W 12887.61 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotwania ciepłej wody użytkowej QCWU 189.45 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby chłodzenia chłodzenia QC 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby oświetlenia wbudowanego QL 2378.4 [kWh/rok]

Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Q 15455.46 [kWh/rok]

 Dostępne nośniki energii
Współczynnik

nakładu Ilość nośnika Jednostka
nośnika

Koszt nośnika
[PLN/kWh]

Sieć elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3 15874.456 kWh 0.65

 Opis systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe

System ciepłej wody: Elektryczny podgrzewacz przepływowy

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepła woda/woda w nowych/istniejących budynkach

System ciepłej wody: Pompy ciepła powietrze/woda

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz
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1

EL- PROJEKT Wieńczysław Turza
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OPIS  TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres projektu

1.1.1. W zakres projektu wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej przy budowie za-
plecza szatniowego przy boisku piłkarskim Fortuna w Głogówku. Instalacja
elektryczna składać się będzie z: oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
gniazd wtyczkowych, zasilania obwodów 1 i 3-fazowych, SSWiN, wlz-tu i tabli-
cy rozdzielczej TZS i przebudowanej tablicy rozdzielczej RS.

Zakres projektu:
 Zewnętrzna linia zasilająca.
 Instalacje elektryczne dla zespołu szatniowego.

1.2. Podstawa opracowania
Obowiązujące przepisy i normy,
Ksero f-ry: Numer PPE: PROD_363001304261, Moc umowna: 40kW, zab.
63A
Rzuty parteru.
Katalogi.

Pomiar energii elektrycznej.
Pomiar zużytej energii elektrycznej będzie realizowany za pomocą istniejące-
go licznika energii czynnej pracującego w układzie bezpośrednim, który jest
zamontowany w budynku głównym stadionu.

1.3. WLZ i instalacja odbiorcy
Zasilanie elektryczne projektowanej tablicy rozdzielczej zespołu szatniowego
TZS odbywać się będzie z istniejącej tablicy rozdzielczej RS, znajdującej się w
budynku pod trybunami stadionu sportowego. W tym celu należy rozbudować
istniejącą tablicę rozdzielczą RS o jedną skrzynkę kompletną typu Z-2/4 w
miejsce istniejącej żeliwnej skrzynki S0 z wyłącznikiem głównym. Skrzynkę
projektowaną należy wykonać według rys. nr E-04. Projektuje się wykonać ta-
blicę rozdzielczą TZS w budynku szatniowym jako typową w obudowie II klasy
ochronności, IP44, przystosowaną do montażu aparatury modułowej z
drzwiami pełnymi zamykanymi na klucz. Zasilanie z tablicy rozdzielczej RS do
TZS będzie realizowane za pomocą kabla typu YKXS 5x16mm2. Zabezpie-
czenie tablicy TZS w RS realizowane będzie za pomocą bezpiecznika topiko-
wego 3x32A. Natomiast w tablicy TG znajdującej się w budynku głównym na-
leży w polu „B” wymienić wkładki topikowe z 25A na 40A zwłoczne dla zabez-
pieczenia typu D02 pod nazwą „Ubikacje pod trybunami”. Impedancja pętli
zwarcia w RS wynosi Z=0,67Ω. Pomiar wykonano 08-04-2016 roku przyrzą-
dem MZC-303.
Projektowana rozdzielnica TG w projektowanym budynku szatniowym zawiera
następujące elementy:
- rozłącznik konserwacyjny,
- wyłącznik główny prądu,
- optyczny (LED) wskaźnik obecności napięcia,
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- zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe oraz różnicowo-prądowe przeciwpora-
żeniowe wyłączniki prądu dla poszczególnych obwodów,
W rozdzielnicy TG zaprojektowano ochronniki przeciwprzepięciowe kl. „B” +
„C”.
Projektowany kabel YKXS 5x16mm2 należy poprowadzić od projektowanej
skrzynki dobudowanej do istniejącej RS w rurce ochronnej na tynku na uchwy-
tach wzdłuż istniejącego kabla zasilającego oświetlenie zewnętrzne aż do po-
mieszczenia, gdzie ten kabel schodzi w dół pod posadzkę. Projektowany kabel
w rurze ochronnej typu DVR 75 należy ułożyć pod remontowaną posadzką a
następnie pod ziemią według trasy pokazanej na rys. nr E-01 do budynku ze-
społu szatniowego i wejść nim należy do projektowanej tablicy rozdzielczej
TZS. Kabel w ziemi należy układać na głębokości 0,7m na 10cm podsypce
piaskowej, następnie przykryć drugą warstwą 10cm piasku a następnie od 15
do 20cm ziemi rodzimej bez gruzu i kamieni, ułożyć folię ostrzegawczą koloru
niebieskiego i przykryć ziemią rodzimą. Na dnie rowu kablowego od rozdziel-
nicy TZS należy ułożyć 40m bednarki Fe-Zn 25x4mm.

Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad:
 izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN i

dla przewodów typu YDY powinna mieć wytrzymałość izolacyjną na poziomie
450/750V a kabel YKXS na poziomie 0,6/1kV.

 izolację w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach
związanych z ochrona od porażeń,

 przewody układać wewnątrz konstrukcji ścian i sufitów w osłonie z rurek PCV,
 podejścia instalacji do urządzeń wykonywać na podstawie D.T.R. urządzeń, a

jeżeli takowych nie ma pozostawiając zapasy przewodów.

1.4. Oświetlenie wewnętrzne i sterowanie.
Instalacja oświetleniowa projektowanego budynku szatniowego jest pokazana na rys.
nr E-02 i E-03.
Instalacje oświetlenia podstawowego należy wykonać przewodami kabelkowymi typu
YDYżo 3x1,5mm2 450/750V oraz YDY 4x1,5mm2 450/750V dla oświetlenia schodowe-
go. Zasilanie obwodów oświetleniowych wykonać poprzez wyłączniki nadmiarowo prą-
dowe. Wszystkie połączenia dokonywać w puszkach końcowych głębokich lub płytkich
typu PK-60 dla łączników oświetleniowych. Zaprojektowano oprawy typu DWI LED 25W
IP44, DWI LED 15W IP44, ACCIATO A 136E/IP66 oraz GEO LED 15W, IP65.
Nie stosować puszek rozgałęźnych. Przewody należy układać w rurkach elektro-
instalacyjnych φ18, φ22, φ27 wzmocnionych karbowanych w miejscach zbliżeń i
skrzyżowań z innymi mediami lub innymi obwodami elektrycznymi. Rurki elektro-
instalacyjne należy stosować przy każdym przejściu przez ściany i stropy.
Instalacja wykonana w całości przewodami typu YDYżo 3 i 4x1,5m2 450/750V, stero-
wanie oświetleniem za pomocą indywidualnych łączników oświetleniowych.
W obiekcie zaprojektowano następujące instalacje oświetleniowe:
 Oświetlenie podstawowe,
Oświetlenie awaryjne nie jest wymagane.

1.5. Gniazda wtyczkowe 1- fazowe i obwody 1 i 3-fazowe.
Instalacja gniazd wtyczkowych oraz obwodów 3-fazowych jest pokazana na rys.
nr E-02, E-03.
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Instalację gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonać przewodem typu YDYżo
3x2,5mm2 450/750V.
Gniazda wtyczkowe hermetyczne 1-fazowe należy stosować jako podtynkowe, izolacyj-
ne o IP44. Wszystkie łączenia należy wykonywać w puszkach końcowych, głębokich lub
płytkich gniazd wtyczkowych. Zasilanie obwodów gniazd wtyczkowych 1-fazowych wy-
konać poprzez wyłączniki różnicowo prądowe przeciwporażeniowe z zabezpieczeniami
nadmiarowo prądowymi o ch-ce B.
Nie stosować puszek rozgałęźnych. Przewody należy układać w rurkach elektro-
instalacyjnych φ18, φ22, φ27 wzmocnionych karbowanych w miejscach zbliżeń i
skrzyżowań z innymi mediami lub innymi obwodami elektrycznymi. Rurki elektro-
instalacyjne należy stosować przy każdym przejściu przez ściany i stropy.
Osprzęt łączeniowy montować należy na wysokości 1,3m dla łączników oświetlenio-
wych i 1,2m dla gniazd wtyczkowych oraz 0,6m dla grzejników elektrycznych.
Osprzęt o stopniu ochrony IP44 i IP20 typu POLO w ramkach.

1.6. Instalacja połączeń wyrównawczych
W całym domku nie ma potrzeby stosowania połączeń wyrównawczych z wyjątkiem
pomieszczenia technicznego i stryszku. Na zewnątrz wykonać uziom powierzchniowy
o długości 40m wzdłuż wlz-tu lub uziom pionowy i wprowadzić bednarkę Fe-Zn
25x4mm lub linkę PE LgY 10mm2 do tablicy TZS. Wartość uziemienia ochronnego
nie może przekraczać 10Ω.

1.7. Urządzenie odgromowe.
Ochrona odgromowa nie wchodzi w zakres tego projektu, ponieważ budynek zespołu
szatniowego z obliczeń nie wymaga ochrony odgromowej.

1.8. Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu.
Instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN zaprojektowano wewnątrz
budynku. Centrala SSWiN typu Integra 32 będzie zasilana przewodem typu YDYżo
3x1,5mm2 z rozdzielnicy TZS. Od centrali SSWiN do czujek typu AQUA PRO, sygna-
lizatorów dźwiękowych i manipulatora należy ułożyć przewody typu YTDY 6x0,5mm2.
Instalację alarmową wykonać według rys. nr E-02 i E-04. Centralę SSWiN należy
zamontować 20cm od sufitu.

1.9. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
W projektowanym obiekcie występuje sieć typu TN-C-S. Układ  ten zapewnia roz-
dzielenie funkcji przewodu PEN na przewód PE i N. Rozdzielenie tych funkcji wystę-
puje w tablicy głównej. Przewodu ochronnego i neutralno ochronnego nie wolno za-
bezpieczać ani przerywać sprzętem łącznikowym. Ochronie podlegają wszystkie
elementy urządzeń elektrycznych, które normalnie nie powinny znaleźć się pod na-
pięciem, jednak przerzut napięcia może spowodować porażenie prądem elektrycz-
nym. Do urządzeń tych zaliczyć należy obudowy tablic rozdzielczych (metalowych),
styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz zaciski ochronne innych urządzeń elektro-
energetycznych.

1.10. Próby i badania powykonawcze.
Każda instalacja podczas montażu i po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eks-
ploatacji powinna być poddana próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione
wymagania w/w normy. W ramach sprawdzenia odbiorczego należy wykonać pomia-
ry:
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Ciągłości przewodów roboczych i ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połą-
czeń wyrównawczych,
Rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych,
Impedancji pętli zwarcia urządzeń I klasy ochronności,
Wyłączników różnicowo prądowych przeciw porażeniowych,
Sprawdzenia biegunowości,
Próby zadziałania urządzeń,
Pomiary natężenia oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. BILANS ENERGETYCZNY DLA BUDYNKU
Istniejąca moc umowna to 40,0kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe istniejące
to 3x63A. Istniejąca moc szczytowa to PS = 25,0kW
Istniejący prąd szczytowy to Is = Ps / √3xUNxcosφ = 37,2A dla istniejącego
obiektu.
Zabezpieczenie projektowanego WLZ-tu to 3x40A w rozbudowanej RS pod try-
bunami.
Projektowana moc szczytowa to PS = 36,4kW dla całego obiektu wraz z projek-
towanym zespołem szatniowym.
Prąd szczytowy projektowany to Is = Ps / √3xUNxcosφ = 54,2A
Pi – moc zainstalowana PS – moc szczytowa
Is – prąd szczytowy
j – współczynnik jednoczesności, j = 0,91 cosφ = 0,97
UN – napięcie międzyprzewodowe, UN = 400V Ps = Pi x j

Podstawa :
(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 „Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”
(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 „Ochrona przed prądem przetężeniowym”

projektowane
obwody

moc
Pi

moc
Ps

prąd
Is

Typ
przewo-

du

Długość
prze-
wodu

Typ zabez-
pieczenia

U

kW kW A m Typ, %
Tablica RS –
tablica TZS

14,6 11,4 17,7 YKXS
5x16

68 B32 0,53

gniazda 1 –
fazowe z TZS

4,4 1,0 4,3 YDYżo
3x2,5

24 B16 0,64

Oświetlenie z
TZS

0,25 0,25 1,2 YDYżo
3 x1,5

18 B10 0,2

Grzejnik elek-
tryczny F117

2,0 1,5 6,5 YDYżo
3x2,5

22 B16 1,2

Podgrzewacz
pojemnościo-
wy 1,5kW

1,5 1,5 6,5 YDYżo
3x2,5

14 B16 0,56
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2.2. Dobór kabli, zabezpieczeń i obliczenie skuteczności ochrony przeciwpora-
żeniowej.

WLZ –OD RS DO TZS
Przewód zasilający YKXS 5x16mm2

a) dopuszczalna obciążalność prądowa:
s Idd  Is  ,     Is =17,7A   Idd = 62A
Idd  Is = 17,7A    dla s = 16mm2

warunek jest spełniony

b) warunek wytrzymałości mechanicznej:
s = 16mm2  smin = 4mm2

I’dd = Idd = 62A
warunek jest spełniony

Pomierzone ZS RS = 0,67Ω dla Ib=40A
ΔU%-1f = (200Pl) / (γsU2

f); ΔU%-3f = (100Pl) / (γsU2
n);

ZS TZS = 0,14 Ω + 0,67 Ω  = 0,81 Ω  dla Ib=32A
Idd = 62A, dla YKXS 5x16mm2,
Ps = 11,4kW,Is = 17,7A, Ibn-TZS = 32A  ch-ka szybka, Ia-TZS = 197A dla t≤0,4s

Is = 17,7A  Ibn-TZS = 32  Iz- TZS = 283A dla TG przy ZS TZS = 0,81Ω;
ZS TZS* Ia-TZS  = 0,81x197=160,0V   Uo = 230V

warunek jest spełniony

OŚWIETLENIE -  DLA NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNEGO PRZYPADKU

a) dopuszczalna obciążalność prądowa:
s Idd  In  ,     In = 1,25A   Idd = 19,5A
Idd  In = 1,25A    dla s = 1,5mm2

warunek jest spełniony

b) warunek wytrzymałości mechanicznej:
s = 1,5mm2  smin = 1mm2

I’dd = Idd = 19,5A;
warunek jest spełniony

c) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
l =18m, s = 1,5mm2 , Ia = 50A    dla S301B10 Ibn = 10A  In =1,25A

Rprzewodu = l/(xs) = 0.2 Robw =0.81+0,4=1,21 ; Iz = 190A  Ia = 50A
warunek jest spełniony

GNIAZDA - DLA NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNEGO
 PRZYPADKU

a) dopuszczalna obciążalność prądowa:
s Idd  In  ,     In = 5A   Idd = 26A
Idd  In = 5A    dla s = 2.5mm2

warunek jest spełniony
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b) warunek wytrzymałości mechanicznej:
s = 2.5mm2  smin = 1mm2

I’dd = Idd = 26A;
warunek jest spełniony

c) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
l =24m, s = 2.5mm2 , Ia = 80A  dla B16A   Ibn = 16A  In =4,4A
Rprzewodu = l/(xs) = 0.17 Robw =0.81+0,34=1,15 ; Iz = 201A  Ia = 80A

warunek jest spełniony

GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE TYPU F117 - DLA NAJBARDZIEJ
NIEKORZYSTNEGO  PRZYPADKU

a) dopuszczalna obciążalność prądowa:
s Idd  In  ,     In = 6,5A   Idd = 26A
Idd  In = 6,5A    dla s = 2.5mm2

warunek jest spełniony

b) warunek wytrzymałości mechanicznej:
s = 2.5mm2  smin = 1mm2

I’dd = Idd = 26A;
warunek jest spełniony

c) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
l =22m,     s = 2.5mm2 , Ia = 80A  dla B16A    Ibn = 16A  In =6,5A
Rprzewodu = l/(xs) = 0.15 Robw =0.3+0,81=1,11  ; Iz = 207  Ia = 80A

warunek jest spełniony

PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY

a) dopuszczalna obciążalność prądowa:
s Idd  In  ,     In = 6,5A   Idd = 26A
Idd  In = 6,5A    dla s = 2.5mm2

warunek jest spełniony

b) warunek wytrzymałości mechanicznej:
s = 2.5mm2  smin = 1mm2

I’dd = Idd = 26A;
warunek jest spełniony

c) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
l =14m, s = 2.5mm2 , Ia = 80A  dla S193B16    Ibn = 16A  In =5,4A
Rprzewodu = l/(xs) = 0.1 Robw =0.2+0,81=1,01  ; Iz = 227  Ia = 80A

warunek jest spełniony
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3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

3.1. Układ sieciowy - TN-C  dla napięć II zakresu.
-ochrona przed dotykiem bezpośrednim,
-ochrona przed dotykiem pośrednim,
-ochrona przed prądami przetężeniowymi,
-ochrona przed prądami zakłóceniowymi,
-ochrona przed przepięciami.

3.2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim.
-zastosowanie izolowanych części czynnych,
-zastosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony IP44 w miejscach o dużej wilgotno-
ści,

3.3. Ochrona przed dotykiem pośrednim.
-samoczynne wyłączenie zasilania - wyłączenie zasilania,
-zastosowanie uzupełniającego środka ochrony przy użyciu uziemienia ochronnego.
W projekcie zasilania elektrycznego przyjęto max dopuszczalne czasy wyłączeń:
-dla głównych linii zasilających - do 5s, dla wlz-tów - do 0,4s
Wyłączenie zasilania będzie realizowane przez:
-urządzenia ochronne nadmiarowo prądowe. Uziemienia ochronne powinny łączyć ze
sobą następujące części przewodzące:
-przewód ochronny obwodu rozdzielczego,
-gł. szynę uziemiającą w TZS,
Rezystancja uziemienia gł. szyny uziemiającej nie może być większa niż 10

3.4. Ochrona przed prądami przetężeniowymi.
Realizowana przez urządzenia nadmiarowo prądowe.

3.5. Ochrona przed prądem zakłóceniowym.
Odbiorniki powinny mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Unii
Europejskiej i posiadać filtry przeciwzakłóceniowe.

3.6. Ochrona przed przepięciami.
Ochronniki przeciw przepięciowe typu B+C są zaprojektowane w tablicy TZS.

3.7. Oznaczenie przewodów N i PE.
Przewody neutralne oznaczać kolorem niebieskim a ochronne należy oznaczać kolo-
rem żółtozielonym.

3.8. Badanie ochrony przeciwporażeniowej.
Każda instalacja elektryczna po montażu powinna być poddana badaniom i próbom
odbiorczym a po wykonaniu badań należy sporządzić odpowiednie protokoły i przed-
stawić je inspektorowi nadzoru.

3.9. Normy i opracowania związane z projektem wykonawczo budowlanym.

1) Ustawa „Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r.,
Nr 106, poz. 1126),
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2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U.
z 2002 r., Nr 147, poz. 1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
(Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452).

Ponadto wymagania odnośnie do instalacji częściowo określają:
1. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z

późn. zm.),
2. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386),
3. Ustawa „Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003

r. Nr 153, poz. 1504).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

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

Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elek-
trycznych jest norma wieloarkuszowa:
 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z

ustanowionych dotychczas arkuszy.
Budowa sieci rozdzielczych n/n i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
musi spełniać między innymi wymogi norm i pism:

 N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciw-
porażeniowa”.

 N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania”.

 N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowa-
nie i budowa”.

4.UWAGI KOŃCOWE
Można stosować materiały zamienne innych producentów pod warunkiem,
że nie będą o gorszych parametrach technicznych i będą zaakceptowane
przez inwestora i projektanta. W tym celu wykonawca złoży u inwestora w
formie pisemnej zestawienie tabelaryczne materiałów projektowanych i
zamiennych wraz z kartami katalogowymi z danymi technicznymi materia-
łów projektowanych i zamiennych.

Wszystkie prace wykonać wg przyjętej techniki montażu instalacji elektrycznej
przestrzegając obowiązujące przepisy budowy i norm elektrycznych a w szcze-
gólności:
 Projekt budowlany, projekt wykonawczy,
 Normy techniczne, Prawo budowlane,
 Ustawa „Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000

r., Nr 106, poz. 1126),
 Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o

zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),
 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity -

Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229),
 Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

(Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452).
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Ponadto:
 Części metalowe zabezpieczyć przed korozją,
 Odbiór instalacji elektrycznej musi być poprzedzony koniecznymi pomiarami

z pozytywnym wynikiem,

Materiały i wyroby budowlane.

- Do robót elektromontażowych objętych projektem należy stosować wyroby i
materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa
- Deklaracje zgodności i certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą

techniczną.

Wpływ obiektu na środowisko
Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – prze-
strzenne oraz techniczne nie wpływają negatywnie na środowisko przyrod-
nicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Linia zasilająca n/n w trakcie
eksploatacji nie będzie emitowała hałasu lub drgań i innych uciążliwych za-
kłóceń. Instalacja ta nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan i inne
elementy środowiska naturalnego.

Wytyczne i nadzór.

Przed przystąpieniem do prac należy:
- spisać w Rejonie Dystrybucji Kędzierzyn-Koźle stosowną umowę

sprzedaży zwiększającą zabezpieczenia do 63A,
Po zakończeniu robót wykonać:

- pomiary powykonawcze zakończone pozytywnym protokołem pomiarów,
 pomiar rezystancji izolacji kabli
 ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównaw-

czych głównych
 pomiar rezystancji izolacji elektrycznej przewodów
 pomiar rezystancji uziomu
 pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania
- odbiór końcowy ze sporządzeniem oświadczenia z odbioru inwestorskiego,

zgłoszenie do sprawdzenia w Rejonie Dystrybucji Kędzierzyn-Koźle.
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