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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

1.1. Przedmiot inwestycji i Zakres projektu 

 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 

budynku zlokalizowanego przy ulicy Świerklańskiej 4 w Rybniku, obręb Rybnik, działka nr 5840/266, zmiana 

sposobu użytkowania przedmiotowego budynku na budynek usług socjalno-społecznych oraz wyburzenie 

budynku gospodarczego. Budynek o nowym sposobie użytkowania pełnić będzie funkcję Domu dla Matek z 

Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. 

 W zakresie Inwestycji przewiduje się realizację robót budowlanych, remontowych i aranżacyjnych 

dostosowujących istniejący budynek do nowej funkcji, aktualnie obowiązujących przepisów prawa 

budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych.  

 Zakres projektu obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w 

specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i 

instalacji teletechnicznych.  Dokumentacja projektowa wykonana została w zakresie i stopniu uszczegółowienia 

wymaganym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę ze zmianą sposobu użytkowania 

obiektu wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

przygotowania szczegółowej oferty przez wykonawców poszczególnych robót budowlanych i realizacji samych 

robót budowlanych w oparciu o precyzyjne wytyczne i szczegółowe rysunki (dokumentacja projektowa służyć 

będzie do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla których wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę). 

 Poza zakresem opracowania wyszczególnionym powyżej, Inwestor w ramach podjętego zadania 

inwestycyjnego planuje: realizację nowego przyłącza gazowego ze skrzynką gazową, kurkiem głównym i 

licznikiem zlokalizowaną we wnęce na elewacji południowej (realizowane przez PSG), wymianę złącza 

kablowego (realizowane przez TAURON Dystrybucja), budowę przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wycinkę 

drzew - obiekty te realizowane będą osobnymi wnioskami/zgłoszeniami. 

 Wszelkie roboty budowlane nieobjęte niniejszym opracowaniem, a podlegające zgłoszeniu lub 

wymagające pozwolenia na budowę będą realizowane osobnym wnioskiem/zgłoszeniem i podlegać będą 

osobnym uzgodnieniom. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 

- Umowa z Inwestorem, 

- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

- Przepisy Prawa Budowlanego, 

- Przepisy Techniczno-Budowlane, 
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- Ustawa z dnia 12 marca 2004r o Pomocy Społecznej, 

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

- Konsultacje i Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków, 

- Konsultacje i Uzgodnienia z Inwestorem. 

 

1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

  

 Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym będącym przedmiotem 

przebudowy, nadbudowy i rozbudowy oraz budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki. W obrębie 

terenu inwestycji sporą część terenu po zachodniej i południowej stronie od budynku mieszkalnego zajmuje 

utwardzona powierzchnia gruntowa, całą pozostałą powierzchnię działki zajmują tereny biologicznie czynne.  

 Teren, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwała Nr 

590/XLIII/2009, przeznaczona jest pod tereny usług komercyjnych bez uciążliwego oddziaływania, oznaczone 

symbolem 63.U. Istniejący na terenie inwestycji budynek podlegający przebudowie, nadbudowie i rozbudowie 

na podstawie niniejszej dokumentacji jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, któremu planuje się 

zmianę jego sposobu użytkowania na budynek usług socjalno-społecznych przystosowany do potrzeb Domu 

dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. Sąsiednie działki są działkami częściowo zabudowanymi z 

podobnym przeznaczeniem wg zapisów MPZP. 

 Istniejący budynek mieszkalny jest budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, wolnostojącym. 

Budynek ma dach dwuspadowy z lukarną od strony ulicy Świerklańskiej oraz wykuszem od strony południowej 

gdzie znajduje się wejście główne. Budynek planowany do wyburzenia jest budynkiem niskim, parterowym o 

nieskomplikowanej konstrukcji, niepodpiwniczonym, z dachem jednospadowym ze spadem w kierunku 

południowym. W obrębie działki występuje podziemna i naziemna infrastruktura techniczna, przyłącza 

wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i teletechniczne. 

 Połączenie z drogą publiczną ulicą Świerklańską zapewniono przez istniejący wjazd na działkę od 

północnej strony bezpośrednio z sąsiadującą z terenem inwestycji drogą publiczną ulicą Świerklańską. 

 Teren inwestycji jest działką kwalifikowaną do kategorii gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, 

oznaczoną użytkiem gruntowym tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem "B” oraz użytkiem gruntowym 

inne tereny zabudowane oznaczone symbolem "Bi". 

 Działka nie jest aktualnie ogrodzona. Miejsce gromadzenia odpadów zlokalizowane jest w obrębie działki 

przy granicy z sąsiednią działką budowlaną na której bezpośrednio przy tej granicy zlokalizowane jest również 

miejsce gromadzenia odpadów dla budynku na sąsiedniej działce. 

 Teren inwestycji jest nachylony ze spadkiem terenu od ulicy Świerklańskiej w kierunku południowym. 

Tereny niezabudowane i nieutwardzone w całości zajmują tereny biologicznie czynne z zielenią niską i wysoką. 
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 Ocenę warunków gruntowo-wodnych przyjęto na podstawie badań i opinii geotechnicznej wykonanych 

przez firmę BIOGEO w czerwcu 2019 r oraz na podstawie oględzin i warunków zastanych w terenie w okresie 

realizacji dokumentacji projektowej. Na etapie budowy, w trakcie realizacji prac remontowych istniejących ścian 

fundamentowych, prac ziemnych i wykonywania fundamentów zapewnić sprawdzenie przez Kierownika 

Budowy oraz geologa o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi uprawnieniami zgodność 

zastanych warunków gruntowo-wodnych z tymi przyjętymi w niniejszej dokumentacji. Weryfikację potwierdzić 

odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W razie rozbieżności bezwzględnie powiadomić Głównego 

Projektanta. Ocenę warunków gruntowo-wodnych przyjęto w części konstrukcyjnej niniejszej dokumentacji.  

 

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

 Projekt przewiduje przebudowę istniejącego budynku a także jego nadbudowę i rozbudowę. Zakresem 

nadbudowy objęty jest wyłącznie fragment w południowo-wschodnim narożniku istniejącego obiektu gdzie 

zaprojektowano dźwig osobowy. Pozostała część budynku nie podlega nadbudowie a wyłącznie przebudowie 

w obrębie jego istniejącego obrysu. Rozbudowę budynku zaprojektowano także w obszarze południowo-

wschodniego narożnika istniejącego budynku gdzie doprojektowano klatkę schodową. Bryła obudowy dźwigu i 

klatki schodowej w formie jednego, wspólnego dla dźwigu i klatki schodowej prostopadłościanu przekrytego 

dachem płaskim powiększa obrys aktualnej bryły budynku. Poza opisanym powyżej prostopadłościanem 

stanowiącym obudowę dźwigu i klatki schodowej obrys budynku powiększy się również przez docieplenie całej 

bryły budynku o grubość przyjętej izolacji termicznej i wykończenia elewacji, która łącznie wynosi od około 19 

do 24cm.  

 Usytuowanie budynku na działce zdefiniowane jest aktualnym obrysem obiektu. Poza dociepleniem ścian 

zewnętrznych i rozbudową budynku o klatkę schodową nie planuje się powiększania obrysu istniejącego 

obiektu. Odległości od poszczególnych granic sąsiednich działek budowlanych, działki drogowej oraz sąsiednich 

budynków przedstawiono w części rysunkowej Projekcie Zagospodarowania Terenu. 

 Do budynku przewiduje się wykonać utwardzone dojście z kostki betonowej. Dojazd i obsługa 

komunikacyjna w obrębie działki w tym zaprojektowane miejsca postojowe dla samochodów także utwardzone 

z kostki betonowej.  Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej zaprojektowano w kolorach antracytowym i 

pergaminowa biel. W obrębie terenu inwestycji zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych, w tym jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej.  Połączenie z drogą publiczną ulicą 

Świerklańską pozostaje bez zmian przez istniejący wjazd na działkę od północnej strony bezpośrednio z 

sąsiadującą z terenem inwestycji drogą publiczną ulicą Świerklańską. 

 Wokół działki zaprojektowano ogrodzenie z paneli kratowych o wysokości 190cm. Nie planuje się realizacji 

bramy wjazdowej i furtki w granicy działki na wjeździe i wejściu na działkę od ulicy Świerklańskiej. Wewnątrz 

działki, w formie odgrodzenia strefy ogólnodostępnej od strony dojścia i dojazdu do budynku od strefy 
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wypoczynkowej dla mieszkańców budynku zaprojektowano ogrodzenie z paneli kratowych o wysokości 130cm 

z furtką systemową. 

 W obrębie terenu inwestycji zaprojektowano strefę wypoczynkową dla mieszkańców domu. Strefa ta 

składa się z terenu utwardzonego nawierzchnią przepuszczalną w formie żwiru z kamienia naturalnego w 

kolorze białym na którym zaplanowano obiekty małej architektury takie jak: ławki, stół, kosze na śmieci, 

piaskownica, wieże ze zjeżdżalnią. Dla przedmiotowego obiektu nie wymaga się realizacji placu zabaw dla dzieci 

czy miejsca rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowana przestrzeń nie jest ani placem zabaw 

ani miejscem rekreacyjnym a strefą wypoczynkową dla mieszkańców domu dla matek z małoletnimi dziećmi i 

kobiet w ciąży wyposażoną w obiekty małej architektury. 

 Nie planuje się zmiany lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów zlokalizowanego w obrębie terenu 

inwestycji, przy granicy z sąsiednią działką budowlaną na której bezpośrednio przy tej granicy zlokalizowane 

jest również miejsce gromadzenia odpadów dla budynku na sąsiedniej działce. Miejsce gromadzenia odpadów 

zrealizowane jest z zachowaniem wymaganych odległości od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży 

oraz miejsc rekreacyjnych min. 10,0m oraz z zachowaniem wymaganych odległości od granicy z sąsiednią 

działką budowlaną min. 3,0m (działki z którą nie sąsiadujemy z miejscem gromadzenia odpadów) i od okien i 

drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi min. 10,0m. 

 Całą nieutwardzoną i niezabudowaną część działki zajmować będą tereny biologicznie czynne. 

Powierzchnie biologicznie czynne zaprojektowano z traw niskich oraz traw średnich i wysokich oraz łąk 

kwietnych. W związku z nieznacznym zróżnicowaniem wysokościowym terenu przewiduje się niewielkie 

zmiany jego ukształtowania. Profilowaniu terenu polegać będzie wyłącznie teren bezpośrednio wokół budynku 

tuż przy jego elewacji oraz w rejonie strefy wypoczynkowej. Niwelację i profilowanie terenu wykonać 

bezwzględnie zachowując minimalne wysokości warstwy ziemi nad czynnymi, przebiegającymi przez teren 

inwestycji instalacjami zewnętrznymi i sieciami infrastruktury technicznej w tym w szczególności: 

elektroenergetycznymi, teletechnicznymi, gazowymi, wodnymi i kanalizacyjnymi. Profilowanie terenu 

projektuje się bez szkody dla gruntów sąsiednich. Rzędne terenu wzdłuż granic terenu inwestycji nie ulegną 

zmianie. 

 Poziom parteru budynku określony kotą wysokościową +0,00 równy jest wysokości 245.94m n.p.m. i jest 

134 cm wyżej niż wysokość terenu w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego wejścia do budynku od strony 

południowej. 

 Roboty budowlane, remontowe i aranżacyjne dotyczące budynku i jego zagospodarowania terenu 

realizowane będą w pobliżu podziemnej i napowietrznej infrastruktury technicznej. Istniejącą i projektową 

infrastrukturę techniczną zabezpieczyć rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami uzgodnień branżowych. 

Prace realizować zgodnie z załączonym uzgodnieniami zarządców poszczególnych sieci, obowiązującymi 

przepisami i normami. Szczegółowe informacje w zakresie istniejących i projektowanych rozwiązań z zakresu 

sieci uzbrojenia terenu przedstawiono w projektach instalacji sanitarnej i elektrycznej niniejszej dokumentacji. 
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1.5. Zestawienie powierzchni 

 

BILANS TERENU dla całości działki nr 5840/266 POW. [m2] 
  
Powierzchnia Zabudowy  201.96 
  - Pow. zabudowy budynku istniejącego 164.44 
  - Pow. zabudowy projektowanej rozbudowy 37.52 
Powierzchnia Utwardzona 300.22 
  - Dojścia i dojazdy 199.24  
  - Place z nawierzchni żwirowych i piasku 100.98 
Powierzchnia Biologicznie Czynna 298.98 
  
Razem Teren Inwestycji  801.00 

 

BILANS TERENU dla przeznaczenia terenu 63.U POW. [m2] 
  
Powierzchnia Zabudowy  201.96 
  - Pow. zabudowy budynku istniejącego 164.44 
  - Pow. zabudowy projektowanej rozbudowy 37.52 
Powierzchnia Utwardzona 300.22 
  - Dojścia i dojazdy 199.24  
  - Place z nawierzchni żwirowych i piasku 100.98 
Powierzchnia Biologicznie Czynna 294.69 
  
Razem Teren Inwestycji  796.87 

 

Na podstawie powyższego zestawienia oraz zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego, Uchwała Nr 590/XLIII/2009, obliczono: 

      (dla całości terenu inwestycji) (dla przeznaczenia 63.U) 

 - powierzchnia zabudowy:    25.21 %   25.34 % 

- powierzchnia całkowita:     724.71 m2  724.71 m2 

- wskaźnik intensywności zabudowy:   0.9048   0.9094 

- powierzchnia biologicznie czynna:   37.32 %    36.98 % 

Projektowana inwestycja nie przekracza wyznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Uchwała Nr 590/XLIII/2009,  wskaźników:  

-  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 3.5,  

-  minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni  

działki budowlanej 10%. 

Projektowana inwestycja spełnia wszystkie wyznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Uchwała Nr 590/XLIII/2009, wymagania, w tym także: 

-  nawiązanie wysokości zabudowy do budynków istniejących w otoczeniu, zabudowa nie przekracza 4 

kondygnacji nadziemnych,  
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- przedstawiono do uzgodnienia kolorystykę oraz rodzaj zaprojektowanych materiałów na dachu i 

elewacji zlokalizowanej wzdłuż pierzei ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 37.KDL, 

-  brak wymagań co do miejsc postojowych dla tego typu obiektu. 

 

Projektowany zakres robót budowlanych, remontowych i aranżacyjnych oraz planowana zmiana sposobu 

użytkowania budynku na potrzeby usług socjalno-społecznych nie stoi w sprzeczności z zapisami Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwała Nr 590/XLIII/2009.  

 

1.6. Ochrona zabytków 

 

Teren objęty wnioskiem jak i budynku na nim zlokalizowane nie są wpisane do rejestru zabytków, znajdują 

się poza strefą ochrony konserwatorskiej, nie podlega ochronie w tym zakresie.  

Budynki istniejące na terenie inwestycji nie znajdują się w gminnej ewidencji zabytków i nie podlega opinii 

Miejskiego Konserwatora Zabytków w tym zakresie. 

Uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr 590/XLIII/2009, podlega kolorystyka oraz rodzaj 

zaprojektowanych materiałów na dachu i elewacji zlokalizowanej wzdłuż pierzei ulicy oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 37.KDL czyli ulicy Świerklańskiej. 

Projekt uzgodniono z Miejskim Konserwatorem Zabytków a uzgodnienie załączono do dokumentacji. 

 

1.7. Eksploatacja górnicza 

 

 Zgodnie z treścią informacji o warunkach górniczo-geologicznych PGG oddział KWK ROW Ruch 

Chwałowice z dnia 19.03.2019r. obszar opracowania znajduje się w granicach terenu górniczego KWK ROW 

Ruch Chwałowice. Teren znajduje się poza wpływami dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej. Projekt 

sporządzono w oparciu o wyżej wymienioną informację o warunkach górniczo-geologicznych wykonaną przez 

PGG Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice z dnia 19.03.2019r.  

 Teren inwestycji nie znajduje się na terenach osuwiskowych. 

 

1.8. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

 

Na terenie inwestycji przeznaczonym pod zabudowę przewiduje się wycinkę dwóch niewielkich drzew bez 

negatywnego wpływu na środowisko. Wszystkie tereny niezabudowane i nieutwardzone przeznaczone zostają 

na tereny zielone. Nieznaczna niwelacja terenu nie spowoduje naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodą dla 

gruntów sąsiednich. Rzędne terenu wzdłuż granic terenu inwestycji nie ulegną zmianie. Projektowane 
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utwardzenia terenu pod dojazd i dojście do budynku oraz miejsca postojowe zaprojektowano z odwodnieniem 

wód deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

Zaproponowane ogrzewanie budynku za pomocą kotła gazowego nowoczesnego typu nie wpływa 

negatywnie na środowisko. 

Roboty budowlane swoim zakresem i ingerencją nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, 

jaki i higienę i zdrowie użytkowników oraz osób trzecich a także obiekty sąsiadujące. Prace budowlane i 

późniejsze użytkowanie terenu należy prowadzić uwzględniając obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przepisy prawa budowanego i przepisy techniczno-budowlane. 

Charakter, program użytkowy i zakres inwestycji a także planowany sposób jej realizacji nie wpływają 

negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę, istniejący drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

Nie przewiduje się żadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniem wynikającym z 

normalnego użytkowania budynku. Przedmiotowa inwestycja nie generuje agresywnych ścieków, płynów, 

gazów, wibracji, odpadów stałych promieniowania jonizującego i zakłóceń elektromagnetycznych.  

W związku z planowaną funkcją budynku, nie przewiduje się występowania jakichkolwiek zagrożeń dla 

środowiska, jak i dla higieny i zdrowia użytkowników oraz osób trzecich a także obiektów sąsiadujących. 

 

1.9. Układ komunikacyjny 

 

 Teren inwestycji działka numer 5840/266 zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze publicznej ulicy 

Świerklańskiej która przebiega przez działki drogowe o numerach 2013/263, 3904/266 i 3903/266. Połączenie z 

drogą publiczną ulicą Świerklańską zapewniono przez istniejący wjazd na działkę od północnej strony.  

 W obrębie terenu inwestycji zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 

jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. W obrębie działki przewiduje się ruch wyłącznie 

samochodów osobowych oraz sporadyczny ruch niewielkich samochodów dostawczych do obsługi obiektu. 

Układ komunikacyjny w obrębie działki składa się z utwardzonych dojść i dojazdów. Nowa funkcja obiektu nie 

będzie generować zwiększonego natężenia ruch niż w stanie obecnym. 

 

1.10. Sieci uzbrojenia terenu: wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne 

 

 Istniejący budynek posiada przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej oraz sieci 

teletechnicznej.  

Zaopatrzenie projektowanej inwestycji w wodę przewiduje się z istniejącego przyłącza do miejskiej sieci 

wodociągowej. Nie planuje się zmian w tym zakresie. 

Odprowadzenie ścieków przewiduje się poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne. Nie przewiduje się 

zmian w tym zakresie poza wymianą przykanalika na odcinku od ściany budynku do pierwszej studzienki. 
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Zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się z istniejącego przyłącza do sieci elektroenergetycznej. 

Przewiduje się zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej oraz wymianę złącza kablowego z 

układem pomiarowym. Wymiana złącza kablowego realizowana będzie przez TAURON Dystrybucja. Prace te, 

jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego, projektowane odrębnym opracowaniem, realizowane będą 

osobnymi wnioskami/zgłoszeniami i podlegać będą osobnym uzgodnieniom. 

Zaopatrzenie projektowanej inwestycji w gaz przewiduje się z nowego przyłącza do miejskiej sieci gazowej. 

Skrzynka gazowa z kurkiem głównym i licznikiem zlokalizowana będzie we wnęce na elewacji południowej, w 

pobliżu istniejącego złącza kablowego przy zachowaniu normatywnych odległości. Przyłącze realizowane 

będzie przez PSG. Przyłącze, projektowana odrębnym opracowaniem, realizowana będzie na podstawie 

osobnego wniosku/zgłoszenia i podlegać będą osobnym uzgodnieniom. 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku oraz z terenów utwardzonych dojść, dojazdów i miejsc 

postojowych przewidziano do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi warunkami 

technicznymi. W zakresie projektu zaprojektowano instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej do studzienki 

zbiorczej realizowaną w obrębie terenu inwestycji. Od studzienki zbiorczej wykonane będzie przyłącze do 

kanalizacji deszczowej. Budowa przyłącza, projektowana odrębnym opracowaniem, realizowana będzie na 

podstawie osobnego wniosku/zgłoszenia i podlegać będą osobnym uzgodnieniom. Odprowadzenie wód 

opadowych z terenów nieutwardzonych, terenów biologicznie czynnych oraz z terenów utwardzonych 

nawierzchniami przepuszczalnymi jak żwir i piasek przewidziano na tereny nieutwardzone w obrębie terenu 

inwestycji z zapewnieniem ochrony interesów osób trzecich. 

Usuwanie odpadów rozwiązano w drodze umowy z przedsiębiorstwem trudniącym się ich wywozem. 

Miejsce gromadzenia odpadów zaprojektowano w obrębie terenu inwestycji. 

W oparciu o wyniki wykonanej opinii geotechnicznej nie wymaga się wykonania drenażu opaskowego 

wokół budynku ze skutecznym odprowadzeniem wody na tereny nieutwardzone w obrębie terenu inwestycji. 

Ostateczną decyzję o realizacji, parametrach i ewentualnym sposobie wykonania drenażu podjąć na budowie w 

trakcie realizacji robót ziemnych i fundamentów na podstawie wytycznych opinii geotechnicznej, projektu 

konstrukcyjnego, wykonanych wykopów pod fundamenty i zastanych warunków gruntowo-wodnych. 

Szczegółowe informacje w zakresie istniejących i projektowanych rozwiązań z zakresu sieci uzbrojenia 

terenu przedstawiono w projektach instalacji sanitarnej i elektrycznej niniejszej dokumentacji. 

 

1.11. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Projektowana przebudowa, nadbudowa i rozbudowa w swoim zakresie powoduje powiększenie strefy 

oddziaływania istniejącego budynku wyłącznie o obszar wynikający z rozbudowy obiektu w stronę 

południowo-wschodnią.  

Obszar oddziaływania przedmiotowego budynku ustala się w odległości 4,0m od zewnętrznych ścian 

budynku, w których zaprojektowano otwory okienne i drzwiowe oraz 3,0m od zewnętrznej ściany budynku bez 
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otworów okiennych i drzwiowych, a także w śladzie obiektów i elementów zagospodarowania terenu 

towarzyszących przedmiotowej inwestycji, stanowiących przedmiot niniejszego opracowania. 

Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów umożliwia 

naturalne oświetlenie tych pomieszczeń. Planowane lokalizacje miejsc postojowych, miejsc gromadzenia 

odpadów, studni, zbiorników na nieczystości ciekłe, przewidziano z zachowaniem stawianym im wymagań. 

Spełniono wymagania dotyczące oświetlenia i nasłonecznienia. Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami 

dotyczącymi usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 

Charakter, program użytkowy i zakres inwestycji a także planowany sposób jej realizacji nie wpływają 

negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę, istniejący drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

Nie przewiduje się żadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniem wynikającym z 

normalnego użytkowania budynku. Przedmiotowa inwestycja nie generuje agresywnych ścieków, płynów, 

gazów, wibracji, odpadów stałych, promieniowania jonizującego i zakłóceń elektromagnetycznych.  

Projektowany obiekt, towarzyszące zagospodarowanie terenu oraz planowana funkcja i eksploatacja 

obiektu nie będą stwarzać żadnych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, jak i dla higieny i zdrowia 

użytkowników oraz osób trzecich a także obiektów sąsiadujących. 

Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o przepisy prawa: 

-  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - w szczególności dot. art. 5 ust.1, 

-  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - w szczególności dot. § 13.1, § 18, § 19, § 23.1, § 

31, § 36.1, § 38, § 40, § 60, § 271, § 272, § 273, 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

- Załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - w szczególności dot. 

§ 4 ust. 4, § 11, § 41, § 42, 

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w szczególności dot. art.9, 

art.16, art.17, art.19, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych - w szczególności dot. § 21ust. 2, 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego – w szczególności dot. załącznika nr 8 do rozporządzenia, 
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- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – w szczególności dot. art. 35, art. 38, art. 39, art. 

42, art. 43. 

Obszar oddziaływania obiektu wykracza poza obrys działki na której został zaprojektowany w stronę 

północną i obejmuje działkę gminną o numerze 2013/263. 

 

Projektant:     

mgr inż. arch. Marcin Jurkiewicz  

Upr. Nr: 24/SLOKK/2012/II 
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

2.1. Przedmiot inwestycji i Zakres projektu 

 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 

budynku zlokalizowanego przy ulicy Świerklańskiej 4 w Rybniku, obręb Rybnik, działka nr 5840/266, zmiana 

sposobu użytkowania przedmiotowego budynku na budynek usług socjalno-społecznych oraz wyburzenie 

budynku gospodarczego. Budynek o nowym sposobie użytkowania pełnić będzie funkcję Domu dla Matek z 

Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. 

 W zakresie Inwestycji przewiduje się realizację robót budowlanych, remontowych i aranżacyjnych 

dostosowujących istniejący budynek do nowej funkcji, aktualnie obowiązujących przepisów prawa 

budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych.  

 Zakres projektu obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w 

specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i 

instalacji teletechnicznych.  Dokumentacja projektowa wykonana została w zakresie i stopniu uszczegółowienia 

wymaganym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę ze zmianą sposobu użytkowania 

obiektu wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

przygotowania szczegółowej oferty przez wykonawców poszczególnych robót budowlanych i realizacji samych 

robót budowlanych w oparciu o precyzyjne wytyczne i szczegółowe rysunki (dokumentacja projektowa służyć 

będzie do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla których wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę). 

 Poza zakresem opracowania wyszczególnionym powyżej, Inwestor w ramach podjętego zadania 

inwestycyjnego planuje: realizację nowego przyłącza gazowego ze skrzynką gazową, kurkiem głównym i 

licznikiem zlokalizowaną we wnęce na elewacji południowej (realizowane przez PSG), wymianę złącza 

kablowego (realizowane przez TAURON Dystrybucja), budowę przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wycinkę 

drzew - obiekty te realizowane będą osobnymi wnioskami/zgłoszeniami. 

 Wszelkie roboty budowlane nieobjęte niniejszym opracowaniem, a podlegające zgłoszeniu lub 

wymagające pozwolenia na budowę będą realizowane osobnym wnioskiem/zgłoszeniem i podlegać będą 

osobnym uzgodnieniom. 

  

2.2. Podstawa opracowania 

 

- Umowa z Inwestorem, 

- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

- Przepisy Prawa Budowlanego, 

- Przepisy Techniczno-Budowlane, 
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- Ustawa z dnia 12 marca 2004r o Pomocy Społecznej, 

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

- Konsultacje i Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków, 

- Konsultacje i Uzgodnienia z Inwestorem. 

 

2.3. Przeznaczenie i Program użytkowy 

 

 Na terenie inwestycji, w stanie istniejącym zlokalizowane są dwa obiekty budowlane. Pierwszy z nich, 

parterowy budynek gospodarczy, zlokalizowany w południowej części działki przeznaczony jest do rozbiórki 

zgodnie z zakresem niniejszego wniosku i na podstawie niniejszej dokumentacji. Drugim budynkiem jest 

trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony budynek o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej. Budynek ten 

planuje się przebudować, nadbudować i rozbudować oraz zmienić jego dotychczas sposób użytkowania z 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek usług socjalno-społecznych. 

 Budynek o nowym sposobie użytkowania przystosowany został do potrzeb domu dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, który zarządzany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.  

 Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie 

domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także Ustawy z dnia 12 marca 2004r o Pomocy 

Społecznej oraz przy stałej koordynacji z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku w niniejszej dokumentacji 

projektowej przewidziano szereg rozwiązań projektowych dostosowujących istniejący obiekt do pełnienia 

funkcji domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

 Przede wszystkim w budynku zastosowano szereg rozwiązań projektowych dostosowujących budynek o 

stawianych aktualnie wymagań techniczno-budowlanych w tym w szczególności dotyczących bezpieczeństwa 

użytkowania i ochrony przeciwpożarowej. W tym zakresie przewidziano wymianę stropów, dachu, wyburzenie 

starej klatki schodowej i rozbudowę budynku o nową klatkę schodową i dźwig osobowy. 

 Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z 

małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym 

opiekę nad dziećmi. W zakresie funkcjonalnym w obiekcie spełniono wymagania Rozporządzenia Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  

 W budynku przewiduje się pobyt maksymalnie 20 mieszkańców oraz kierownika  budynku i wynika to 

wprost z możliwości powierzchniowych budynku i zapewnienia minimalnych standardów. Dla mieszkańców 

zaprojektowano łącznie 7 odrębnych pomieszczeń do spania oraz 4 łazienki ogólnodostępne. Ilość 

mieszkańców domu wynika wprost z warunku przyporządkowania jednej łazienki na pięć osób. Osób 

rozumianych tu jako mieszkańców czyli zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Dwie łazienki ogólnodostępne 

zaprojektowano na parterze dlatego też na parterze w zaprojektowanych 3 pokojach do spania przewiduje się 

pobyt maksymalnie 10 osób. Na piętrze i poddaszu użytkowym przewidziano po jednej łazience 
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ogólnodostępnej dlatego w zaprojektowanych 2 pokojach do spania na kondygnacji piętra i 2 pokojach do 

spania na kondygnacji poddasza przewiduje się pobyt maksymalnie do 5 osób na kondygnacji piętra i 

maksymalnie do 5 osób na kondygnacji poddasza użytkowego. Wymaga się również aby jedno z 

zaprojektowanych pomieszczeń przeznaczone było dla matek w ciąży w którym jednocześnie może być 

przeznaczone maksymalnie dla trzech osób. Takie pomieszczenie wyznaczono na kondygnacji parteru w 

północno-zachodnim narożniku budynku. Na kondygnacji parteru również jedną z ogólnodostępnych łazienek 

zaprojektowano jako przystosowaną dla osób niepełnosprawnych dlatego też sugeruje się umieszczanie 

ewentualnych mieszkańców będących osobami niepełnosprawnymi w pokojach do spania na kondygnacji 

parteru.  

 W zakresie prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z wymaganiami rozporządzenia zapewniono 

również wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi oraz wspólne pomieszczenie 

do pobytu dziennego dla matek w ciąży, oba te pomieszczenia zaprojektowano na kondygnacji poddasza 

użytkowego. Na kondygnacji piętra zaprojektowano ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego 

przygotowania posiłków wraz z jadalnią oraz jedno dodatkowe pomieszczenie do przyrządzania i spożywania 

drobnych posiłków. Na poddaszu użytkowym zaprojektowano pomieszczenie do prania i suszenia dla 

indywidualnego użytku mieszkańców. Na kondygnacji parteru przewidziano osobne pomieszczenie dla 

kierownika domu z wydzieloną niezależną łazienką. Na kondygnacji parteru znajduje się także pomieszczenie 

wózkowni. Pomieszczenie to służyć będzie wyłącznie do przechowywania wózków dziecięcych matek będących 

mieszkankami budynku.  

 Brak w przytoczonym Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie 

domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wymagań co do powierzchni przysługującej na 

mieszkańca w pokoju do spania. Jeżeli chcielibyśmy taki standard sobie wyznaczyć to moglibyśmy się oprzeć o 

wymagania stawiane domom opieki społecznej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej gdzie minimalna powierzchnia przypadającą na jedną 

osobę w pokoju mieszkalnym wieloosobowym wynosi 6m2. Posługując się takim wymaganiem docelowo 

rozdysponowanie mieszkańców w budynku przedstawiałoby się następująco. Na parterze w zaprojektowanych 

3 pokojach do spania, mogłyby pomieścić odpowiednio 2, 4 i 3 osoby, łącznie na kondygnacji parteru 

przebywałoby 9 osób. Na kondygnacji piętra zaprojektowano 2 pomieszczenia do spania, które mogłyby  

pomieścić odpowiednio 2 i 3 osoby, łącznie na kondygnacji piętra przebywałoby 5 osób. Na kondygnacji 

poddasza użytkowego zaprojektowano 2 pomieszczenia do spania, które mogłyby  pomieścić odpowiednio 2 i 3 

osoby, łącznie na kondygnacji piętra przebywałoby 5 osób. 

 W budynku przebywać będą mieszkańcy, którym ze względu na trudną sytuację życiową udostępnia się 

pomieszczenia do spania, pomieszczenia do użytku wspólnego jak kuchnia z jadalnią, osobne pomieszczenie do 

przygotowywania i spożywania posiłków, pomieszczenia do pobytu dziennego, łazienki ogólnodostępne, 

pomieszczenie pralni i suszarni, wózkowni. Natomiast funkcjonowanie mieszkańców w tym domu przebiega 

podobnie jak to jest w mieszkaniu budynku wielorodzinnego czy w domu jednorodzinnym. Mieszkańcy sami 
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zobowiązani są do wykonania we własnym zakresie wszelkich czynności życia codziennego jak: przygotowanie 

posiłków, sprzątanie, pranie, robienie zakupów, mycie brudnych naczyń, wynoszenie śmieci, itp. 

 Piwnicę wydzielono jako przestrzeń niedostępna dla mieszkańców domu gdzie zlokalizowano 

pomieszczenia gospodarcze i techniczne do obsługi całości budynku.  

 Komunikację między piętrami zapewnia klatka schodowa i dźwig osobowy przystosowany do przewozu 

mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych. 

 

2.4. Charakterystyczne parametry techniczne 

 

Zestawienie Powierzchni: 

          Pow. Użytkowa  Pow. Netto 

Piwnica 

-1.01  Klatka schodowa         6.89 m2 

-1.02 Korytarz          11.28 m2 

-1.03 Pom. Gospodarcze       6.0 m2    6.0 m2 

-1.04 Pom. Techniczne- Maszynownia dźwigu        5.87 m2 

-1.05 Pom. Tech.- kocioł gazowy do 30kW        9.05 m2 

-1.06 Pom. Tech.- Centrala Went. I Przyłącza Wod-Kan      23.78 m2 

Razem Pow. Piwnicy:          6.0 m2  62.87 m2 

 

Parter 

0.01  Klatka Schodowa z dźwigiem osobowym                      41.18 m2 

0.02  Korytarz          13.53 m2 

0.03  Wózkownia        9.72 m2  9.72 m2 

0.04  Pokój dla Mieszkańców       13.27 m2 13.27 m2 

0.05  Pokój dla Mieszkańców       26.44 m2 4.43 m2 

0.06  Pokój dla Mieszkańców       17.96 m2 17.96 m2 

0.07  Łazienka z Przedsionkiem       5.63 m2   5.63 m2 

0.08  Łazienka dla Osób Niepełnosprawnych      6.71 m2    6.71 m2 

0.09  Łazienka Kierownika Obiektu       3.33 m2   3.33 m2 

0.10  Pokój Kierownika Obiektu      7.01 m2   7.01 m2 

0.11  Pom. Porządkowe         1.71 m2   1.71 m2 

Razem Pow. Parteru:         91.78 m2 146.49 m2 

 

Piętro 

1.01  Klatka Schodowa z dźwigiem osobowym       30.46 m2 
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1.02  Korytarz           13.62 m2 

1.03  Pokój dla Mieszkańców       24.46 m2 24.46 m2 

1.04  Pokój dla Mieszkańców       26.13 m2 26.13 m2 

1.05  Kuchnia z Jadalnią       24.85 m2 24.85 m2 

1.06  Łazienka z Przedsionkiem       6.39 m2  6.39 m2 

1.07  Pom. Do Przyrządzania i Spożywania Posiłków    11.05 m2 11.05 m2 

1.08  Pom. Porządkowe         1.74 m2   1.74 m2 

Razem Pow. Piętra:         94.62 m2 138.70 m2 

 

Poddasze Użytkowe 

2.01  Klatka Schodowa z dźwigiem osobowym       20.52 m2 

2.02  Korytarz           13.95 m2 

2.03  Pokój dla Mieszkańców       22.98 m2 22.98 m2 

2.04  Pokój dla Mieszkańców       27.31 m2 27.31 m2 

2.05  Pom. do Pobytu Dziennego      18.39 m2 18.39 m2 

2.06  Pom. do Pobytu Dziennego       6.16 m2  6.16 m2 

2.07  Łazienka z Przedsionkiem       6.23 m2  6.23 m2 

2.0  Pomieszczenie do Prania i Suszenia     10.81 m2 10.81 m2 

2.08  Pom. Porządkowe        1.74 m2     1.74 m2 

Razem Pow. Poddasza:         93.62 m2 128.09 m2 

 

Razem Pow. Budynku:        286.02 m2 476.15 m2 

 

Powierzchnia Użytkowa:  286.02 m2 

Powierzchnia Netto:    476.15 m2  

Powierzchnia Całkowita:   724,71 m2 

Kubatura Netto:   1223,09 m3 

 

Obliczenia wg Normy PN-ISO 9836:1997 oraz Rozporządzenia MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. 

Powierzchnie obliczone dla pomieszczeń wydzielonych trwałymi ścianami w obrębie budynku. 

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zaliczono do 

obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m w 50%, natomiast o 

wysokości mniejszej od 1,40 m pominięto całkowicie. 
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Powierzchnie garaży i poddaszy nieużytkowych uznaje się jako pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi i 

niesłużące podstawowym celom i przeznaczeniu budynku (klasyfikowane jako pomieszczenia przynależne do 

lokalu mieszkalnego), których powierzchnie nie wchodzą w skład powierzchni użytkowych. 

 

Ilość kondygnacji:    3 kondygnacje nadziemne   

Długość budynku:    18.65 m 

Szerokość budynku:     13.16 m 

Wysokość budynku:    12.83 m 

 

2.5. Forma architektoniczna i Funkcja 

 

 Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, w którym ostatnią 

kondygnację stanowi poddasze użytkowe, częściowo podpiwniczonym, przekrytym dachem dwuspadowym z 

lukarną od strony ulicy Świerklańskiej oraz wykuszem od strony południowej. 

 Budynek charakteryzuje się tradycyjną, zwartą bryłą, przekryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 

połaci dachowych 21,5° oraz tradycyjnymi rozwiązaniami materiałowymi. Kondygnację parteru wyniesiono 

powyżej poziomu terenu przed jego głównym wejściem około 135 cm. Główne wejście do budynku znajdowało 

się w parterze na południowej elewacji, projekt przewiduję rozbudowę obiektu o nowoprojektowaną, 

spełniającą aktualne przepisu techniczno-budowlane klatkę schodową i to w nowoprojektowanej bryle 

przewidziano nowe wejście do budynku. 

 Istniejący budynek planuje się przebudować, nadbudować i rozbudować oraz zmienić jego dotychczas 

sposób użytkowania z budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek usług socjalno-społecznych. 

Budynek o nowym sposobie użytkowania przystosowany został do potrzeb domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, który zarządzany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. Wszystkie 

podstawowe funkcje budynku przewidziano na kondygnacjach parteru, piętra i poddasza użytkowego. W 

piwnicy przewidziano pomieszczenia gospodarcze i techniczne do obsługi budynku. 

 Rozmieszczenie nowoprojektowanych pomieszczeń w parterze i na piętrze zaprojektowano zgodnie z 

najkorzystniejszą, możliwą w tym przypadku, ekspozycją stron świata zapewniając maksymalny dostęp do 

światła naturalnego.  

 

2.6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

 

 Budynek zaprojektowano w taki sposób aby umożliwić korzystanie ze wszystkich pomieszczeń budynku 

przez osoby niepełnosprawne poza pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi zlokalizowanymi w piwnicy 

budynku. Poziom półpiętra między parterem a piwnicą zaprojektowano 2cm powyżej poziomu terenu przed 

wejściem głównym. Drzwi główne wejściowe do budynku projektuje się o wymiarach 90x205cm w świetle 
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przejścia oraz o wysokości progu nieprzekraczającym 2cm. Drugie drzwi wejściowe do budynku będące 

jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym projektuje się o wymiarach 140x205cm z czego skrzydło podstawowe o 

szerokość nie mniejszej niż 90cm w świetle przejścia oraz o wysokości progu nieprzekraczającym 2cm. Do drzwi  

 Do wejść do budynku zaprojektowano dojścia o szerokości minimalnej 1,5m. 

 Drzwi wejściowe do budynku zaprojektowano by umożliwiały dogodne warunki ruchu, w tym również 

osobom niepełnosprawnym. Drzwi wejściowych do budynku oraz do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych 

projektuje się o szerokości nie mniejszej niż 0,9m i wysokości 2,0m w świetle. Wysokość progów w tych 

drzwiach projektuje się jako nieprzekraczające 0,02m. 

 Budynek wyposażono w dźwig osobowy, przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

zapewniając dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom 

niepełnosprawnym. Dźwig osobowy zaprojektowano jako przystosowany do przewozu mebli, chorych na 

noszach i osób niepełnosprawnych. 

 W obrębie budynku, na kondygnacji parteru zaprojektowano toaletę dla osób niepełnosprawnych. 

Aranżację wnętrza łazienki oraz jej wyposażanie w urządzenia sanitarne dostosować do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

 Spełnienie tych warunków zapewnia dostęp do budynku osobą niepełnosprawnym oraz umożliwia 

dogodne warunki ruchu osobą niepełnosprawnym. 

 W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach 

centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem 

grzejnym.  

 Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mieć 

urządzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem podłogi. 

 Nie planuje się zatrudniać w obiekcie osób niepełnosprawnych. 

  

2.7. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 

Aktualny stan techniczny budynku i zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 

-  nie wykonywano odkrywek ścian fundamentowych ani fundamentów, przypuszcza się, iż pod budynkiem 

wykonano fundamenty murowane ceglane z odsadzkami, 

-  ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne budynku murowane ceglane o zmiennej grubości, w kondygnacji 

piwnicy i parteru grubsze, powyżej cieńszy, 

- elewacje do wysokości podziału okiennego na kondygnacji parteru wykonane z cegły elewacyjnej w 

kolorze ceglanym, 

- stolarka okienna drewniana i PCV z podziałem na kwatery w stosunku 1/3 do 2/3 wysokości okna, 

- nadproża okienne i drzwiowe proste oraz łukowe, 
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- strop nad piwnicą wykonano jako stalowo-betonowy w formie płyt betonowych odcinkowych na belkach 

stalowych, strop o grubości ok 15cm. 

- strop nad parterem i piętrem wykonano jako drewniany o grubości łącznie z warstwami wykończeniowymi 

ok 32cm, 

- dach wykonany jako drewniany, dwusadowy o kącie nachylenia połaci około 21,5°, z kalenicą ułożoną w 

kierunku wschód-zachód, 

- ściany działowe murowane wykończone tynkiem cementowo-wapiennym lub lekkie gipsowo-kartonowe, 

- wykończenie ścian wewnętrznych stanowią tynki cem-wap. malowane farbami emulsyjnymi, 

- posadzki wykończone wykładzinami PCV, panelami podłogowymi na podkonstrukcji z płyt OSB na 

legarach drewnianych. 

 

Planowane do realizacji rozwiązania projektowe i konstrukcyjno-materiałowe: 

- wykonanie nowej podłogi na gruncie i posadzek na warstwach istniejącej podłogi na gruncie wraz z 

wykonaniem nowej izolacji poziomej podłogi, 

- rozbiórka istniejącej podłogi na gruncie, wykonanie nowej podłogi na gruncie i posadzek na kondygnacji 

piwnicy wraz z wykonaniem nowej izolacji poziomej podłogi, 

- rozbiórka istniejącej podłogi na gruncie na niepodpiwniczonej części kondygnacji parteru, wykonanie 

instalacji podposadzkowych i wykonanie nowej podłogi na gruncie i posadzek wraz z wykonaniem nowej 

izolacji poziomej podłogi, 

- wykonanie na wewnętrznej ścianie piwnicy, stanowiącej podział budynku na część podpiwniczoną i 

niepodpiwniczoną od strony dostępnej z piwnicy izolacji przeciwwilgowiowej za pomocą hydroizoalcyjnych 

mikrozapraw uszczelniających i tynków renowacyjnych, 

- wykonanie poziomej izolacji w grubości ścian zewnętrznych piwnic w celu połączenia nowowykonanej 

izolacji poziomej podłóg na gruncie i izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnic za pomocą 

iniekcji preparatami na bazie mikroemulsji silikonowej, 

- obniżenie podłogi na gruncie w strefie korytarza, pomieszczeń technicznych w których zlokalizowano 

kocioł gazowy i maszynownię dźwigu doprowadzić do takiej głębokości by wysokość w świetle w tych 

pomieszczeniach w stanie wykończonym nie była mniejsza niż 220cm, 

 uwaga: możliwość wykonania pogłębienia posadzek i ich wpływu na posadowienia i głębokość 

fundamentów rozeznać na etapie budowy a sam proces wykonywania prac prowadzić po akceptacji i pod 

stałą kontrolą Kierownika Budowy, 

- cały istniejący i nie przewidziany do wykonania jako nowy strop nad piwnicą zabezpieczyć do klasy 

odporności ogniowej REI120 systemem suchej zabudowy, z płyt o wymaganej odporności pożarowej, 

zastosować rozwiązanie systemowe, wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, 

- wykonanie nowych otworów drzwiowych, poszerzenie istniejących otworów drzwiowych, poszerzenie 

przejść w korytarzu w ścianach wewnętrznych nośnych piwnicy, 
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- wykonanie nowych ścianek działowych i nowych ścian nośnych w kondygnacji piwnicy dostosowując ich 

lokalizacje do nowego układu funkcjonalnego, 

- poszerzenie otworów okiennych w ścianach zewnętrznych piwnicy, 

- rozbiórka części stropu nad piwnicą między osiami 2 i 4 i realizacja nowego monolitycznego stropu 

żelbetowego, 

-  rozbiórka w całości istniejących biegów i spoczników klatki schodowe, 

- zamurowanie istniejących otworów drzwiowych drzwi zewnętrznych oraz okiennych w obrębie istniejącej 

klatki schodowej przewidzianej do likwidacji i wykonanie nowych otworów okiennych, 

- wykonanie nowego szachtu technicznego od kondygnacji piwnicy przez wszystkie kondygnacje ponad 

dach, szacht wykorzystywany będzie na prowadzenie instalacji w tym przede wszystkim do prowadzenia 

kanałów wentylacji mechanicznej oraz kanału powietrzno-spalinowego od projektowanego kotła 

gazowego, 

- wybudowanie wewnątrz obrysu szachtu nowego komina z kanałami wentylacyjnymi z pomieszczenia 

technicznego w którym zlokalizowano kocioł gazowy oraz innych pomieszczeń kondygnacji piwnicy, 

- wykonanie obudowy nowego szybu dźwigu osobowego przez wszystkie kondygnacje budynku, 

- rozbiórka istniejących stropów drewnianych międzykondygnacyjnych nad parterem i piętrem i wykonanie 

w ich miejsce nowych stropów żelbetowych gęstożebrowych, 

- wykonanie nowych otworów drzwiowych, poszerzenie istniejących otworów drzwiowych, poszerzenia 

przejść w korytarzach i zamurowania niepotrzebnych przejść w ścianach wewnętrznych nośnych 

kondygnacji parteru i piętra, 

- rozbiórka wszystkich ścian działowych wraz z kominami murowanymi i wykonanie nowych ścianek na 

nowych stropach dostosowując ich lokalizacje do nowego układu funkcjonalnego parteru i piętra, 

- wykonanie nowych otworów okiennych, poszerzenie istniejących otworów okiennych, dostosowanie 

wysokości parapetów okien w ścianach zewnętrznych kondygnacji parteru i piętra, 

- rozbiórka dachu i wszystkich ścian na kondygnacji poddasza użytkowego i wykonanie nowych ścian 

konstrukcyjnych i działowych oraz nowej konstrukcji dachu wraz z lukarną od strony ulicy Świerklańskiej 

zachowując wysokość ścianek szczytowych, wysokość dachu budynku w kalenicy i kształt i wysokość 

lukarny, 

- odkopanie ścian zewnętrznych piwnic, oczyszczenie ścian, uzupełnienie ubytków, zagruntowanie podłoża, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie ścian piwnic na ich pełniej wysokości, to samo wykonać 

dla ścian fundamentowych części niepodpiwniczonej z tym że dopuszcza się wykonanie izolacji ze 

styropianu do głębokości minimum 1,0m  pod poziomem docelowego poziomu terenu, 

- wykonanie docieplenie całego budynku styropianem grubości 20cm (w wyznaczonych miejscach z 

grubości 15cm) i wykonanie jako materiału elewacyjnego powłoki tynkarskiej z tynku silikonowego w 

kolorze jasno-szarym oraz w wyznaczonych miejscach okładziny z płytki klinkierowej w kolorze 

grafitowym, 
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- rozbudowa budynku o klatkę schodową zlokalizowaną w południowo-wschodnim narożniku budynku, 

- zagospodarowanie terenu. 

 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

F1 – Istniejąca ściana zewnętrzna piwnicy, część pod gruntem 

 - folia kubełkowa 

 - styropian fundamentowy    0.20 m 

 - izolacja przeciwwilgociowa 

 * izolację wykonać do wys. min. 50 cm powyżej poziomu terenu  

 - istniejąca ściana piwnicy    0.43-0.45 m 

F2 – Istniejąca ściana zewnętrzna piwnicy, część nad gruntem 

 - płytka klinkierowa 

 - styropian elewacyjny NRO   0.20 m 

 - izolacja przeciwwilgociowa 

 * izolację wykonać do wys. min. 50 cm powyżej poziomu terenu 

 - istniejąca ściana fundamentowa   0.43-0.45 m 

 - tynk wewnętrzny 

F3 – Nowa ściana fundamentowa zewnętrzna piwnicy, część pod gruntem 

 - folia kubełkowa 

 - styropian fundamentowy    0.20 m 

 - izolacja przeciwwilgociowa 

 * izolację wykonać do wys. min. 50 cm powyżej poziomu terenu 

 - bloczki betonowe     0.25 m 

 - tynk wewnętrzny 

F4 - Nowa ściana fundamentowa zewnętrzna piwnicy, część nad gruntem 

 - płytka klinkierowa 

 - wełna mineralna skalna, niepalna   0.20 m  

 - izolacja przeciwwilgociowa 

 * izolację wykonać do wys. min. 50 cm powyżej poziomu terenu 

 - pustak Porotherm 25P+W    0.25 m 

 - tynk wewnętrzny  

F5 – Nowa ściana konstrukcyjna piwnicy, z dylatacją  

 - tynk wewnętrzny 

 - bloczki betonowe     0.25 m 

  - wełna mineralna w dylatacji   0.10 m 

 - istniejąca ściana w piwnicy   0.40 m  
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 - tynk wewnętrzny 

F6 – Istniejąca ściana konstrukcyjna wewnętrzna piwnicy  

 - tynk wewnętrzny 

 - istniejąca ściana w piwnicy   0.34-0.39 m  

 - tynk wewnętrzny 

F7 – Istniejąca ściana konstrukcyjna piwnicy, ściana między częścią podpiwniczoną a niepodpiwniczoną  

 - istniejąca ściana w piwnicy 

 - izolacja przeciwwilgociowa 

 - tynk wewnętrzny renowacyjny 

S1 – Nowa ściana konstrukcyjna zewnętrzna klatki schodowej 

 - tynk zewnętrzny 

 - wełna mineralna skalna, niepalna   0.20 m 

 - pustak Porotherm 25P+W    0.25 m 

 - tynk wewnętrzny 

S2 – Nowa  ściana konstrukcyjna z dylatacją 5cm  

 - tynk wewnętrzny 

 - pustak Porotherm 25P+W    0.25 m 

 - wełna mineralna w dylatacji   0.05 m 

 - istniejąca ściana     0.42-0.45 m 

 - tynk wewnętrzny 

S2* - Nowa  ściana konstrukcyjna z dylatacją 5cm + ściana szybu 

 - tynk wewnętrzny 

 - pustak Porotherm 25P+W    0.25 m 

 - wełna mineralna w dylatacji   0.05 m 

 - istniejąca ściana     0.42-0.45 m 

 - dylatacja      0.05 m 

 - pustak Porotherm 25P+W    0.25 m 

S3 - Nowa  ściana konstrukcyjna z dylatacją 10cm 

 - tynk wewnętrzny 

 - pustak Porotherm 25P+W    0.25 m 

 - wełna mineralna w dylatacji   0.10 m 

 - istniejąca ściana     0.42-0.45 m 

 - tynk wewnętrzny 

S3* - Nowa  ściana konstrukcyjna z dylatacją 10cm + ściana szybu 

 - tynk wewnętrzny 

 - pustak Porotherm 25P+W    0.25 m 
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 - wełna mineralna w dylatacji   0.10 m 

 - istniejąca ściana     0.42-0.45 m 

 - dylatacja 

 - pustak Porotherm 25P+W    0.25 m 

S4 - Nowa  ściana konstrukcyjna na poddaszu z dylatacją 10cm 

 - tynk wewnętrzny 

 - pustak Porotherm 25P+W    0.25 m 

 - wełna mineralna w dylatacji   0.10 m 

 - istniejąca ściana     0.25 m 

 - tynk wewnętrzny 

S5 – Istniejąca ściana zewnętrzna  

 - tynk zewnętrzny 

 - styropian elewacyjny NRO   0.20 m 

 - istniejąca ściana     0.43-0.49 m 

 - warstwa wykończeniowa 

S5.1 – Istniejąca ściana zewnętrzna, wykończenie płytka klinkierowa  

 - płytka klinkierowa 

 - styropian elewacyjny NRO   0.20 m 

 - istniejąca ściana     0.43-0.49 m 

 - warstwa wykończeniowa 

S5.2 – Istniejąca ściana zewnętrzna, wykończenie płytka klinkierowa 

 - płytka klinkierowa 

 - styropian elewacyjny NRO   0.30 m 

 - istniejąca ściana     0.43-0.49 m 

 - warstwa wykończeniowa 

S5.3 – Istniejąca ściana zewnętrzna, wykończenie płytka klinkierowa  

 - płytka klinkierowa 

 - styropian elewacyjny NRO   0.15 m 

 - istniejąca ściana     0.43-0.49 m 

 - warstwa wykończeniowa 

S5.4 – Istniejąca ściana zewnętrzna, ponad istniejącym cokołem budynku, o poszerzonej warstwie styropianu  

     tak by uzyskać cokół na nowym poziomie, na wysokości +1.95m 

 - płytka klinkierowa 

 - styropian elewacyjny NRO   0.20 m 

 + styropian o grubości istniejącego cokołu ~ 6cm 

 - istniejąca ściana     0.43-0.49 m 
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 - warstwa wykończeniowa 

S6 – Nowa ściana konstrukcyjna zewnętrzna na poddaszu 

 - tynk zewnętrzny 

 - styropian elewacyjny NRO   0.20 m 

 - pustak Porotherm 25 P+W   0.25 m 

 - warstwa wykończeniowa 

S6.1 – Nowa ściana konstrukcyjna zewnętrzna na poddaszu, wykończenie płytka klinkierowa   

 - tynk wewnętrzny 

 - styropian elewacyjny NRO   0.20 m 

 - pustak Porotherm 25 P+W   0.25 m 

 - warstwa wykończeniowa 

S6.2 – Nowa ściana konstrukcyjna zewnętrzna na poddaszu, wykończenie płytka klinkierowa   

 - tynk wewnętrzny 

 - styropian elewacyjny NRO   0.30 m 

 - pustak Porotherm 25 P+W   0.25 m 

 - warstwa wykończeniowa 

S6.3 – Nowa ściana konstrukcyjna zewnętrzna na poddaszu, wykończenie płytka klinkierowa   

 - tynk wewnętrzny 

 - styropian elewacyjny NRO   0.15 m 

 - pustak Porotherm 25 P+W   0.25 m 

 - warstwa wykończeniowa 

S7 – Istniejąca ściana wewnętrzna konstrukcyjna 

 - warstwa wykończeniowa 

 - istniejąca ściana     0.26-0.45 m 

 - warstwa wykończeniowa 

S8 – Nowa ściana wewnętrzna konstrukcyjna 25cm 

 - warstwa wykończeniowa 

 - pustak Porotherm 25 P+W   0.25 m 

 - warstwa wykończeniowa 

S9 – Nowa ściana wewnętrzna konstrukcyjna 38cn 

 - warstwa wykończeniowa 

 - pustak Porotherm 38 P+W   0.38 m 

 - warstwa wykończeniowa 

S10 – Nowa ściana działowa 

 - warstwa wykończeniowa 

 - pustak Porotherm 11.8 P+W   0.12 m 
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 - warstwa wykończeniowa 

P1 – Nowa podłoga na gruncie w piwnicy 

 - warstwa wykończeniowa    0.02 m 

 - izolacja przeciwwodna 

 - płyta betonowa wg. proj. konst.   0.10 m 

 - folia PE 

 - polistyren ekstrudowany    0.03 m 

 - warstwa poziomująca z piasku   0.02 m 

 - istniejąca posadzka podłogi na gruncie lub istniejąca, 

   Zagęszczona warstwa gruntu rodzimego lub istniejącej podsypki piaskowej 

P2 - Podłoga na gruncie w parterze 

 - warstwa wykończeniowa    0.02 m 

 - wylewka cementowa zbrojona siatką  0.05 m 

 - folia PE  

 - styropian EPS 100 lub XPS   0.15 m 

 - izolacja przeciwwodna  

 - płyta betonowa wg proj. konst.   0.15 m 

 - folia PE 

 - zagęszczona podsypka piaskowa  

   lub piaskowo-żwirowa wg projektu konstrukcji 0.30 m 

P3 – Strop nad piwnicą   

 - warstwa wykończeniowa    0.02 m 

 - wylewka cementowa    0.05 m 

 - folia PE 

 - styropian EPS 100 lub XPS   0.05 m 

 - istniejący strop nad piwnicą   0.14 m 

 - płyty ogniochronne do REI 120 na  

   podkonstrukcji systemowej   0.05 m 

P4 – Nowy strop z sufitem podwieszonym od spodu  

 - warstwa wykończeniowa    0.02 m 

 - wylewka cementowa    0.05 m 

 - folia PE 

 - styropian EPS 100 lub XPS   0.05 m 

 - strop żelbetowy gęstożebrowywg proj. konst. 0.24 m 

 - sufit podwieszany / przestrzeń instalacyjna 0.24 m 

 - płyta gipsowo-kartonowa  
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    na podkonstrukcji systemowej   0.06 m 

P5 – Nowy strop bez sufitu podwieszonego  

 - warstwa wykończeniowa    0.02 m 

 - wylewka cementowa    0.05 m 

 - folia PE 

 - styropian EPS 100 lub XPS   0.05 m 

 - strop żelbetowy gęstożebrowy wg proj. konst. 0.24 m 

 - tynk wewnętrzny   

P6 – Spoczniki klatki schodowej 

 - warstwa wykończeniowa    0.02 m 

 - płyta wg. proj. konstrukcji    0.15 m 

 - tynk wewnętrzny     0.02 m 

P7 – Nowy strop nad piwnicą 

 - warstwa wykończeniowa    0.02 m 

 - wylewka cementowa    0.05 m 

 - folia PE 

 - styropian EPS 100 lub XPS   0.05 m 

 - strop żelbetowy wg proj. konstrukcji  0.15 m 

 - warstwa wykończeniowa  

D1 - Dach dwuspadowy 

 - blachodachówka panelowa płaska   0.03 m 

 - łaty      0.04 m 

 - kontrłaty 2,5x5 cm    0.025 m 

 - folia wysokoparoprzepuszczalna    

 - krokwie drewniane    0.18 m 

 - wełna mineralna między krokwiami  0.18 m 

 - ruszt systemowy     0.12 m 

 - wełna mineralna w przestrzeni rusztu  0.12 m 

 - folia paroizolacyjna 

 - płyta gipsowo-kartonowa 

    na podkonstrukcji systemowej   0.04 m 

D2 - Stropodach  

 - papa dachowa termozgrzewalna, dwuwarstwowa      

 - wylewka betonowa, zbrojona 

   przeciwskurczowo, dylatowana   0.06 m 

 - styropian      0.20 m 
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 - warstwa spadkowa ukształtowana z klinów 

    styropianowych w spadku 5%   0.05-0.40 m    

 - izolacja przeciwwodna / paroizolacja 

 - strop żelbetowy wg. proj. konstrukcji  0.18 m 

 - tynk wewnętrzny 

 

Izolacje przeciwwodną fundamentów (ław i ścian fundamentowych a także podłogi na gruncie) proponuje się 

wykonać jako rozwiązanie systemowe typu średniego bezwzględnie stosując się do zaleceń producenta izolacji. 

System dobrać na podstawie opinii geotechnicznej oraz zastanych warunków gruntowo-wodnych. 

 

W pomieszczeniach mokrych wykonać izolację przeciwwodną płyty stropowej oraz izolację przeciwwodną typu 

podpłytkowego na wylewce, bezpośrednio pod płytkami gresowymi / ceramicznymi. 

 

Zabezpieczenie przegród budowlanych, w tym przede wszystkim dachu, do wymaganej klasy odporności 

pożarowej wykonać w oparciu o systemowe rozwiązanie wybranego producenta np. firmy Promat, Rigips, 

Farmacel, stosując się do zapisanych dla wybranego rozwiązania instrukcji montażu, wytycznych producenta, 

deklaracji właściwości użytkowych i aprobat technicznych. 

 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przedstawiono w części 

rysunkowej oraz w części konstrukcyjno-budowlanej niniejszego opracowania. 

 

Parametry izolacyjności termicznej przegród budowlanych przedstawiono w projektowanej charakterystyce 

energetycznej. 

 

Wymagane maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Umax (W/m2K). 

 Ściany zewnętrzne: Umax=0.23 W/m2K 

 Ściany zewnętrzne piwnic: Umax=0.45 W/m2K 

 Dach i stropodach: Umax=0.18 W/m2K 

 Podłoga na gruncie w parterze: Umax=0.30 W/m2K 

 Podłoga na gruncie w piwnicy: Umax=1.20 W/m2 

 Strop nad piwnicą: Umax=1.00 W/m2K 

 Okna, drzwi balkonowe i przeszklenia: Umax=1.10 W/m2K 

 Okna połaciowe: Umax=1.30 W/m2K 

 Drzwi zewnętrzne, garażowe: Umax=1.50 W/m2K 
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Pozostałe parametry zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych w tym 

dotyczących oszczędności energii zgodnie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. 

 Wejścia główne do budynku zlokalizowano w rozbudowywanej bryle budynku w jej wschodniej i 

zachodniej elewacji. Wejścia te zabezpieczyć daszkami ochronnymi o szerokości większej o 1m od szerokości 

drzwi oraz o wysięgu 1,5m. Daszki wykonać jako daszki szklane ze szkła hartowanego, bezpiecznego na 

zawiesiach ze stali nierdzewnej. Konstrukcję daszku dobrać wg zaleceń producenta z zapewnieniem 

przeniesienia ewentualnych obciążeń jakie w prawdopodobnym zakresie może spowodować upadek okładzin 

elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb. 

 Schody wewnętrzne i zewnętrzne  służące do pokonania wysokości przekraczającej 0.5m należy 

zaopatrzyć w balustrady od strony przestrzeni otwartej. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, 

balkonach i loggiach powinny mieć wysokość, mierzoną do wierzchu balustrady min. 1,1m i maksymalnym 

prześwitem lub wymiarem otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrad 0,2m a ich konstrukcja 

powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych zgodnie z PN. Szklane elementy balustrad powinny być 

wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre kawałki. 

Dolne kwatery wyznaczonych w projekcie okien, do wys. 90 cm nad posadzką wykonać jako nieotwieralne, z 

hartowanego szkła bezpiecznego. Stosować szkło bezpieczne hartowane (ESG) i laminowane (VSG). 

 Odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 

0.85m. Wysokość ta może być pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do 

wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieralnego i szkła o podwyższonej 

wytrzymałości. 

 

2.8. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

 

Roboty budowlane związane z projektowanym zagospodarowaniem terenu swoim zakresem i ingerencją 

nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, jaki i higienę i zdrowie użytkowników oraz osób trzecich 

a także obiekty sąsiadujące. Prace budowlane i późniejsze użytkowanie terenu należy prowadzić uwzględniając 

obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy prawa budowanego i przepisy techniczno-

budowlane. 

W związku z planowaną funkcją budynku nie przewiduje się występowania jakichkolwiek zagrożeń dla 

środowiska, jak i dla higieny i zdrowia użytkowników oraz osób trzecich a także obiekty sąsiadujące. 

 

2.9. Instalacje i Urządzenia: wodociągowe i kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 

elektrycznych, telekomunikacyjne i teletechnicznych,  piorunochronne, oddymiania 



 

Str. 32 

 

Instalacja wody zimnej i ciepłej. 

 Przebudowywany budynek zaopatrzony jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Wewnętrzną 

instalację planuje się dostosować do nowoprojektowanego układu funkcjonalnego. Szczegóły rozwiązań 

przedstawiono w projektach instalacji niniejszej dokumentacji. 

Instalacja kanalizacji. 

 Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane są grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wewnętrzną 

instalację planuje się dostosować do nowoprojektowanego układu funkcjonalnego. Szczegóły rozwiązań 

przedstawiono w projektach instalacji niniejszej dokumentacji. 

Instalacja grzewcza. 

 Budynek wyposażony jest w instalację ogrzewania opartą na systemach ogrzewania tradycyjnych 

grzejnikach ściennych, zasilaną z nowoczesnego kotła gazowego. Wewnętrzną instalację planuje się 

dostosować do nowoprojektowanego układu funkcjonalnego. Szczegóły rozwiązań przedstawiono w 

projektach instalacji niniejszej dokumentacji. 

Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

 Wentylacja pomieszczeń gospodarczych piwnicy budynku oparta jest na systemie wentylacji 

grawitacyjnej. Wszystkie pozostałe pomieszczenia w budynku wentylowane będą za pomocą wentylacji 

mechanicznej. Szczegóły rozwiązań przedstawiono w projektach instalacji niniejszej dokumentacji. 

 Instalacja elektryczna. 

 Budynek zaopatrzony jest w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej. Wewnętrzną 

instalację planuje się dostosować do nowoprojektowanego układu funkcjonalnego. Szczegóły rozwiązań 

przedstawiono w projektach instalacji niniejszej dokumentacji. 

 Instalacja teletechniczna i telekomunikacyjna 

 Budynek planuje się wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji wideodomofonowej, instalację telewizji 

naziemnej i satelitarnej oraz instalację telefoniczną i internetową. Szczegóły rozwiązań przedstawiono w 

projektach instalacji niniejszej dokumentacji. 

Instalacja odgromowa 

 Budynek projektuje się wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych, odgromową. 

Szczegóły rozwiązań przedstawiono w projektach instalacji niniejszej dokumentacji. 

Instalacja oddymiania 

 Budynek projektuje się wyposażyć w instalację oddymiania klatki schodowej i szybu dźwigu osobowego. 

Szczegóły rozwiązań przedstawiono w projektach instalacji niniejszej dokumentacji. 
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2.10. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

I /  Lokalizacja i przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych 

 

Przebudowywany budynek znajduje się w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 4. 

Projektowany budynek jest obiektem wolno stojącym odległym od granicy działki ponad 4 m , a od innych 

budynków o ponad 8 m .  

Ściany zewnętrzne na powierzchni ponad 65% każdej elewacji oraz pas między kondygnacyjny na szerokości 

0,8 m , będą posiadały klasę odporności ogniowej EI 60 . 

Dojazd pożarowy do budynku stanowi jezdnia ul. Świerklańskiej zapewniająca dostęp do 30% elewacji 

budynku. Od drogi pożarowej zostanie poprowadzone utwardzone dojście o szerokości 1,5 m i długości do 50 m 

do wyjścia ewakuacyjnego , z którego jest możliwy dostęp do całego budynku.  

W odległości do 75 m od budynku znajdować się będzie hydrant zewnętrzny o DN 80 , wydajności 10 

dm3/s i ciśnieniu 0,2Mpa .  Wymagane parametry hydrantu powinny być sprawdzone pomiarowo .  

 

II / Warunki budowlane  

 

1/      Ilość kondygnacji nadziemnych –3 

Ilość kondygnacji podziemnych – 1 

Wysokość – 12,8  m 

Klasa odporności pożarowej – B z elementów nie rozprzestrzeniających ognia   

Kategoria zagrożenia ludzi – ZL II   

Powierzchnia wewnętrzna każdej strefy pożarowej  ZL II  – poniżej 130 m2  

Powierzchnia zabudowy - 202 m2 

2/ Konstrukcja nośna budynku jest murowana, spełniająca wymagania klasy odporności ogniowej REI 120, 

zgodnie z PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych część 1-2 „Reguły ogólne – 

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe”. Ściany działowe będą posiadały klasę odporności ogniowej EI 30.  

Stropy nad poszczególnymi kondygnacjami są betonowe spełniające wymagania klasy odporności ogniowej 

REI 60 , przy czym strop nad piwnicą zostanie zabezpieczony rozwiązaniem systemowym płytami 

ognioochronnymi do klasy odporności ogniowej REI 120 np. zgodnie z systemem Promat .  

Ściany oddzielające klatkę schodową od piwnicy będą posiadały klasę odporności ogniowej REI 120 , a drzwi do 

piwnicy będą posiadały klasę odporności ogniowej EIS 60 i będą wyposażone w samozamykacz . 

Ściany oddzielające poszczególne pomieszczenia mieszkalne od siebie oraz od poziomych dróg ewakuacyjnych 

będą posiadały klasę odporności ogniowej EI 30 .   

Ściany obudowy oddymianej klatki schodowej będą posiadały klasę odporności ogniowej REI 60 , a drzwi będą 

posiadały klasę odporności ogniowej EIS 30 i będą wyposażone w samozamykacze , przy czym ściany 
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oddzielające klatkę schodową od piwnicy oraz podszybia od piwnicy będą posiadały klasę odporności ogniowej 

REI 120 a drzwi EIS 60 . 

Biegi i spoczniki będą posiadały klasę odporności ogniowej R 60 . 

Pokrycie dachu stanowić będzie blachodachówka a konstrukcja drewniana . Elementy drewniane dachu zostaną 

zabezpieczone farbami ogniochronnym do stanu nie rozprzestrzeniania ognia. Ocieplenie dachu stanowić 

będzie niepalna wełna mineralna .  

Dach będzie zabezpieczony sufitem podwieszanym systemowym o klasie odporności ogniowej EI 60. Strop nad 

klatką schodową będzie żelbetowy o klasie odporności ogniowej REI 60 .     

3/ Ściany zewnętrzne na powierzchni ponad 65% każdej elewacji oraz pas miedzy kondygnacyjny na szerokości 

0,8 m , będą posiadały klasę odporności ogniowej EI 60 .  

 

 

III. Warunki funkcjonalne , instalacyjne i ewakuacyjne      

 

1/ W budynku będzie przebywać do 20 mieszkańców, samotnych matek z dziećmi i kierownik domu.  

2/ Ewakuacja z pomieszczeń prowadzi korytarzami o szerokości 1,4 m i długości poniżej 10 m do wydzielonej i 

oddymianej klatki schodowej , z której wyjście ewakuacyjne o szerokości 0,9+0,5 m prowadzi bezpośrednio na 

zewnątrz budynku. Drzwi których otwarcie zawężałoby wymaganą szerokość dróg ewakuacyjnych będą 

wyposażone w samozamykacze .  

Klatka schodowa będzie obudowana ścianami murowanymi o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamykana 

drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS 30 , wyposażonymi w samozamykacze .       

Przejścia ewakuacyjne prowadzić będą przez maksymalnie trzy pomieszczenia , a ich długość nie przekroczy 

40m .  

3/ Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach nie będzie łatwopalnych wykładzin podłogowych. Nie 

będzie również stosowanych łatwopalnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz , których produkty 

spalania są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące .   

Sufity podwieszane lub okładziny sufitowe wykonane będą z elementów niepalnych lub nie zapalnych , nie 

kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia . Wysokość dróg ewakuacyjnych nie będzie niższa niż 2,2 m a 

drzwi 2,0 m .  

Drogi i wyjścia ewakuacyjne będą oznakowane zgodnie z Polskimi Normami .  

4/ Obudowana i wydzielona klatka schodowa będzie wyposażona w instalację oddymiającą uruchamianą z 

systemu czujek dymowych zainstalowanych na klatce schodowej  . Powierzchnia czynna klap dymowych będzie 

wynosić 5% rzutu klatki schodowej . Instalacja ta powinna również powodować wyłączenie centrali 

wentylacyjnej .  

Klapy dymowe powinny posiadać klasę B300 30 oraz spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN-12101-2 

„Systemy kontroli dymu i ciepła . Część 2 : Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych” .  
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Napowietrzanie klatki  schodowej będzie się odbywało drzwiami zewnętrznymi otwieranymi przy zadziałaniu 

instalacji oddymiającej . Powinny posiadać również możliwość otwarcia od zewnątrz .    

Powierzchnia otworów napowietrzających będzie większa  o 30% niż powierzchnia geometryczna klapy 

dymowej .  

Zastosowane będą kable typu YnTKSY linii dozorowych wewnątrz klatek schodowych , natomiast łączących 

centralki z siłownikami PH 90 . Przewody zasilające centralki oddymiania oraz łaczące centralke oddymiania z 

centralą wentylacyjną muszą zapewniać ich działanie przez co najmniej 90 minut . Wszystkie elementy instalacji 

oddymiającej klatkę schodową muszą posiadać swiadectwa dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie 

przeciwpożarowej . Zasilanie centralki oddymniania będzie sprzed wyłącznika przeciwpożarowego pradu 

elektrycznego .  

Instalacja oddymiająca powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Inwestycji 

z 13 06 2018 

Projekt instalacji oddymiającej będą przedmiotem odrębnego opracowania i uzgodnienia . 

5/ Na drogach ewakuacyjnych będzie wykonane oświetlenie ewakuacyjne , zgodne z PN-EN 1838 

“Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne “. Oprawy oświetlenia awaryjnego będą zainstalowane na 

drogach ewakuacyjnych  oraz w pomieszczeniach nie posiadających naturalnego doświetlenia .  

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie będzie niższe niż 1,0 lx na powierzchni dróg ewakuacyjnych . Czas 

samoczynnego załączenia nie będzie większy niż 2 s, a czas działania nie jest krótszy niż 1 godzina.  

Lampy oswietlenia ewakuacyjnego powinny być równiez zainstalowane na zewnątrz drzwi wyjściowych 

ewakuacyjnych . 

Wszystkie zabudowane oprawy posiadać będą  świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie 

przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie k/ Otwocka. 

Instalacja powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Inwestycji z 13 06 2018 

Projekt tej instalacji będzie przedmiotem odrębnego opracowania i uzgodnienia .  

5/ Przy wejściu do  klatki schodowej zostanie wykonany przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

elektrycznego , wyłączający zasilanie całego budynku za wyjątkiem zasilania instalacji oddymiającej klatkę 

schodową . Wyłącznik przeciwpożarowy prądu elektrycznego będzie zainstalowany na zewnątrz budynku .  

Przycisk wyłącznika będzie oznakowany zgodnie z Polskimi Normami .  

Projekt tej instalacji będzie przedmiotem odrębnego opracowania i uzgodnienia .  

Ponieważ każda kondygancja stanowi oddzielna strefę pożarową o powierzchni mniejszej niż 200 m2 , gdyż 

klatka schodowa i szyb windowy spełniają  wymagania par. 256.2 warunków technicznych , nie jest wymagana 

instalacja wewnętrzna hydrantowa .  

6/Ogrzewanie pomieszczeń będzie centralne wodne zasilane z kotła gazowego o mocy poniżej 30 KW 

znajdującego się w oddzielnym pomieszczeniu technicznym  .  

8/ Budynek będzie wyposażony w instalację piorunochronną wykonaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

Polskimi Normami .    
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9/ Budynek będzie posiadał wentylację mechaniczną poprowadzoną przez wszystkie kondygnacje w kanale 

wentylacyjnym obudowanym ścianami o klasie odporności ogniowej EIS 120 . Przy wejściu przewodów 

wentylacyjnych do kanału będą klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS 120 .  

W przypadku zadziałania instalacji oddymiającej klatkę schodową musi również nastąpić wyłączenie wentylacji 

mechanicznej   

Przewody wentylacyjne ,  wykonane będą z materiałów niepalnych , a ewentualne ocieplenie przewodów 

będzie wykonane w sposób nie rozprzestrzeniający ognia.  

10/ Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego będą zabezpieczone do klasy 

odporności ogniowej EI tych oddzieleń lub zostanie wykonana taka obudowa kanałów instalacyjnych  .    

11/  Budynek będzie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic proszkowych ABC , 

rozmieszczonych zgodnie z zasadami podanymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia  7 06 2010 , w ilości  2 kg masy środka gaśniczego na 100 m2 powierzchni . W 

pomieszczeniu kuchennym znajdować się będą gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów typu F .   

Miejsca usytuowania gaśnic powinny być oznakowane zgodnie z PN i zgodne z instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego .   

 

2.11. Charakterystyka energetyczna  
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1. Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy, nadbudowy i 

rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy Świerklańskiej 4 w Rybniku na 

budynek usług socjalno-społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego.  

2. Podstawa opracowania 

• Inwentaryzacja pomieszczeń będących podstawą opracowania 

• Uzgodnienia z inwestorem. 

• Wizja lokalna 

• Mapy geodezyjne. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

• Dz.U. 2012 poz. 462 

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

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

• Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

3. Zakres opracowania 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie projektu branżowego części konstrukcyjnej 

niniejszego projektu przebudowy, nadbudowy i rozbudowy.   
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4. Stan istniejący  

Budynek będący podstawą opracowania jest obiektem murowanym 3 kondygnacyjnym z poddaszem 

użytkowym. Budynek jest częściowo podpiwniczony. 

Budynek został zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej na zaprawie cem-wap.  

Budynek konstrukcyjnie stanowi układ podłużny. Drewniane belki stropowe wspierają się na ścianach 

zewnętrznych (dłuższych ścian) oraz na ścianie nośnej wewnętrznej ułożonej w centralnej części budynku.  

W rejonie istniejącej klatki schodowej wykonano dwie ściany poprzeczne nośne (usztywniające) na której 

wspiera się konstrukcja schodów.  

Grubość ścian: 

-Ściany nośne zewnętrzne od49 do 25cm zmniejszające się wraz z wysokością budynku; 

-ściany nośne wewnętrzne od 42 do 25cm zmniejszające się wraz z wysokością budynku; 

-ściany działowe 12cm; 

Dach budynku o konstrukcji drewnianej i pełnym deskowaniu , kryty papą na lepiku.  

4.1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe -stan istniejący 

• Fundamenty- nie wykonywano odkrywek ścian fundamentowych ani fundamentów. Przypuszcza się, 

iż pod budynkiem wykonano fundamenty murowane ceglane. Dokładne wymiary są trudne do 

określenia z uwagi na brak dokumentacji. 

• Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne budynku murowane z cegły pełnej na zaprawie cem-wap. 

• Strop nad piwnicą wykonano jako żelbetowy na dwuteowych profilach stalowych. 

• Strop nad parterem i piętrem wykonano jako drewniany obustronnie deskowany z wypełnieniem 

polepem. 

• Dach- o konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowej w pełni deskowany i pokryty papą na lepiku. 

• Ściany działowe - murowane wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. 

• Wykończenie ścian wewnętrznych – stanowią tynki cem-wap. malowane w dolnej części farbą olejną 

w górnej części farbą emulsyjną.  

• Posadzki – w postaci wykładziny PCV, płytek ceramicznych lub paneli podłogowych ( w zależności od 

przeznaczenia pomieszczenia. 

• Stolarka okienna – drewniana w kolorze białym (okna skrzynkowe) 

• Drzwi wewnętrzne - drewniane z krawędziaków lakierowanych,  
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5. Ogólna ocena stanu technicznego budynku 

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych w zakresie niniejszego opracowania jest dobry. Nie stwierdzono 

poważnych uszkodzeń na widocznych elementach konstrukcyjnych. 

Na zewnątrz budynku stwierdzono niewielkie zarysowania ścian nie mające charakteru uszkodzeń 

konstrukcyjnych. Zarysowania na ogół nie przekraczają 1mm. Stwierdzono również niewielkie ukruszenia i 

wykruszenia spoin poziomych i pionowych na ceglanym cokole budynku. 

Wewnątrz budynku stwierdzono jedynie drobne zarysowania wypraw tynkarskich oraz ukruszenia tynków 

wynikające z normalnej eksploatacji.  

W pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku stwierdzono widoczne osmolenia ścian i stropów 

budynku będące skutkiem pożaru wyposażenia lokalu. Nie stwierdzono uszkodzeń elementów 

konstrukcyjnych wynikających z pożaru.  

Budynek aktualnie o przeznaczaniu mieszkalnym i nie użytkowany ok 0,5roku, nie stwierdzono uszkodzeń 

wynikających z tego tytułu. 

Zmiana sposobu użytkowania nie zmieni w istotny sposób wartości obciążeń budynku. 

Budynek, w zakresie opracowania niniejszej dokumentacji, pod względem konstrukcyjnym, znajduje 

się w stanie dobrym i nadaje się do wykonania  projektowanych robót budowlanych. 

 

6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe -stan projektowany 

6.1. Ściany wewnętrzne. 

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne, należy wykonać z pustaków ceramicznych typu porotherm P+W o 

grubości jak na rysunku. Pustaki należy układać na zaprawie klejowej dedykowanej dla ceramiki 

poryzowanej. Miejsca wymagające uzupełnienia, zamurowania lub przemurowania w ścianach istniejących 

należy wykonać z cegieł pełnych na zaprawie cem-wap marki min. M-10.  

Ścianki działowe należy wykonać z pustaków typu porotherm P+W grubości jak na rysunku. pustaki należy 

ułożyć na zaprawie klejowej. Pod każdą nową ścianą należy wykonać izolację poziomą w postaci poziomej 

membrany PE gr. min.0,3mm. 

6.2. Nadproża. 

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonać jako prefabrykowane typu L19 (wg opisu na 

rysunkach). Nadproża prefabrykowane typu L należy oprzeć na ścianie konstrukcyjnej na długości min 15 

cm z każdej ze stron, a przestrzeń pomiędzy elementami wypełnić betonem klasy C20/25. 

Uwaga! Przed ułożeniem nadproży należy ocenić stan ściany w rejonie oparcia nadproża. W przypadku 

złego stanu, krawędź murowaną otworu należy przemurować na nowo. 
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6.3. Schody. 

W budynku zaprojektowano schody dwubiegowe, monolityczne, żelbetowe oparte na ścianach nośnych oraz 

belkach pośrednich. Schody należy wykonać jako żelbetowe płytowe o grubości płyty min.15cm zbrojonej 

prętami fi10 (AIII) ułożonymi w siatkę górą i dołem o oczku 15x15cm. Schody wykonać według rysunków 

konstrukcyjnych. Schody należy wykonać w deskowaniu pełnym. 

6.4. Stropy w części nowoprojektowanej budynku 

Stropy w budynku zaprojektowano jako płytowe żelbetowe dwukierunkowo zbrojone.  

Zbrojenie stropów należy wykonać zgodnie z rysunkami zbrojenia. Stropy należy wykonać jako monolityczne 

o grubości płyty 15 i 18cm, zbrojone prętami φ10 (AIII) ułożonymi w siatkę górą i dołem o oczku 15x15cm. 

Dodatkowo w narożach płyt stropowych należy ułożyć zbrojenie skośne wg rysunku konstrukcyjnego. Stropy 

należy oprzeć na ścianach nośnych za pośrednictwem wieńców. Stropy należy wykonać w pełnym 

deskowaniu. W miejscach otworów, zbrojenie należy dociąć na montażu zastępując je zbrojeniem 

przykrawędziowym wg. rysunku. 

6.5. Strop nad piwnicą w części istniejącej budynku 

W zakresie niniejszej przebudowy, przewiduje się że w miejscu istniejącej klatki schodowej i w rejonie 

projektowanego dźwigu zostaną wykonane nowe płyty stropowe. 

Strop nad piwnicą zaprojektowano jako płytowy żelbetowy dwukierunkowo zbrojony.  

Zbrojenie stropu należy wykonać zgodnie z rysunkami zbrojenia. Strop należy wykonać jako monolityczny o 

grubości płyty 15cm, zbrojone prętami φ10 (AIII) ułożonymi w siatkę górą i dołem o oczku 15x15cm. 

Dodatkowo w narożach płyt stropowych należy ułożyć zbrojenie skośne wg rysunku konstrukcyjnego. Stropy 

należy oprzeć na ścianach nośnych po obwodzie w wykutych bruzdach o głębokości min.15 i wysokości 15-

20cm. W celu wyrównania i ustabilizowania dolnej krawędzi bruzdy należy wykonać podlewkę betonową z 

betonu kl.C12/15. Zbrojenie płyt stropowych należy wkleić do ścian na kompozytach żywicznych na 

głębokość min.10cm. 

Stropy należy wykonać w pełnym deskowaniu. W miejscach otworów, zbrojenie należy dociąć na montażu 

zastępując je zbrojeniem przykrawędziowym wg. rysunku. 

6.6. Strop nad parterem i  w części istniejącej budynku 

W związku z koniecznością wymiany stropu drewnianego na żelbetowy, zaprojektowano strop gęstożebrowy 

typu RECTOLIGHT. Strop RECTOLIGHT jest stropem gęstożebrowym o prefabrykowanych belkach 

strunobetonowych i wypełnieniem w formie szalunków traconych z drewna prasowanego. 

Strop należy wykonać wg rysunku oraz instrukcji technicznej producenta systemu stropowego.  

W celu wykonania stropu należy: 

-zdemontować strop drewniany w danym polu; 

-wykonać gniazda pod belki stropu głębokości min.15cm; 
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-wykonać warstwę podbetonu pod oparcie belek stropowych; 

-zamontować belki stropowe; 

-zamontować wypełnienie stropowe; 

-wykonać podparcie tymczasowe stropu; 

-uzupełnić zbrojenie przypodporowe, wykonać wieńce, oraz siatkę zbrojenia warstwy nadbetonu; 

-zabetonować strop. 

UWAGA 

Stropu należy wymieniać kolejno w poszczególnych polach. Nie dopuszcza się sytuacji wymiany stropu na 

całym poziomie w jednym etapie. Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt organizacji i 

technologii bezpiecznego wykonania robót.  

6.7. Strop nad I piętrem w części istniejącej budynku 

W związku z koniecznością wymiany stropu drewnianego na żelbetowy, zaprojektowano strop gęstożebrowy 

typu RECTOLIGHT. Strop RECTOLIGHT jest stropem gęstożebrowym o prefabrykowanych belkach 

strunobetonowych i wypełnieniem w formie szalunków traconych z drewna prasowanego. 

Strop należy wykonać wg rysunku oraz instrukcji technicznej producenta systemu stropowego.  

Projekt przewiduje demontaż konstrukcji dachu oraz wyburzenie ścian poddasza. Pozwala to na wykonanie 

stropu nad I piętrem w całości z wieńcami i z wyprowadzeniem zbrojenia do rdzeni poddasza. 

W celu wykonania stropu należy: 

-zdemontować pokrycie i konstrukcję dachu 

-wyburzyć ściany poddasza; 

-zdemontować strop drewniany ; 

-wykonać zbrojenie belek i wieńców; 

-zamontować belki stropowe; 

-zamontować wypełnienie stropowe; 

-zamontować podparcie tymczasowe stropu 

-uzupełnić zbrojenie przypodporowe, oraz siatkę zbrojenia warstwy nadbetonu; 

-zabetonować strop. 

UWAGA 

Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt organizacji i technologii bezpiecznego wykonania 

robót.  

6.8. Konstrukcja dachu 

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowy z lukarną. Dach należy wykonać wg 

rysunku konstrukcyjnego z drewna klasy C-24.  

Dach należy zamocować do budynku za pomocą prętów gwintowanych zakotwionych w wieńcu żelbetowym 

za pośrednictwem haka lub spawania do zbrojenia wieńca.  
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6.9. Zabezpieczenie na szkody górnicze 

Przedmiotowy budynek położony poza rejonem szkód górniczych, w związku z tym nie został dodatkowo 

zabezpieczony na oddziaływania górnicze.  

7. Przewidywana kolejność realizacji robót konstrukcyjnych 

7.1. Rozbiórka budynku gospodarczego 

 

• Demontaż stolarki otworowej 

• Demontaż pokrycia dachu 

• Demontaż konstrukcji dachu 

• Wyburzenie ścian budynku gospodarczego 

• Rozebranie fundamentów budynku gospodarczego  

• Wyrównanie i uporządkowanie terenu 

• Utylizacja odpadów 

7.2. Budowa części nowoprojektowanej (zakres konstrukcyjny) 

 

• Wykonanie robót ziemnych pod cześć nowoprojektowaną 

• Wykonanie fundamentów pod nowa część budynku 

• Wykonanie ścian przyziemia  

• Wykonanie konstrukcji żelbetowej schodów I etap 

• Wykonanie ścian parteru 

• Wykonanie konstrukcji żelbetowej schodów II etap 

• Wykonanie ścian I piętra 

• Wykonanie konstrukcji żelbetowej schodów III etap 

• Wykonanie ścian poddasza  

• Wykonanie konstrukcji płyty żelbetowej stropodachu  

7.3. Roboty budowlane w części istniejącej (zakres konstrukcyjny) 

 

• Wykonanie robót ziemnych w piwnicy budynku 

• Wykonanie szalunków oraz zbrojenia dodatkowych fundamentów w piwnicy budynku 

• Rozebranie ścian działowych 

• Rozebranie posadzek parteru w rejonie osi 2  
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• Wykonanie robót ziemnych pod fundament nowej ściany nośnej w osi 2  

• Wykonanie ławy fundamentowej w osi 2  

• Wykonanie nowoprojektowanych ścian piwnic 

• Rozbiórka fragmentu stropu nad piwnicą  

• Wykonanie nowego stropu nad piwnicą  

• Roboty murowe ścian parteru, wymiana i montaż prefabrykowanych belek nadprożowych 

• Etapowa wymiana stropu nad parterem  

• Roboty murowe ścian I pietra, wymiana i montaż prefabrykowanych belek nadprożowych 

• Demontaż pokrycia i konstrukcji dachu  

• Rozebranie ścian poddasza  

• Rozebranie stropu nad I piętrem 

• Wykonanie nowego stropu nad I piętrem  

• Roboty murowe ścian poddasza +wykonanie wieńców 

• Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem 

 

UWAGA  

Wszystkie materiały stosowane podczas inwestycji powinny mieć aktualne atesty, certyfikaty, 

deklaracje lub znaki bezpieczeństwa potwierdzające zgodność materiałów z Polskimi Normami lub 

Aprobatami Technicznymi. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budynkach 

użyteczności publicznej i być dostarczone w tzw. „pierwszym gatunku” 

 

7.4. Opinia geotechniczna 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 

MORSKIEJ  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych. 

Na terenie działki zlokalizowanej w Rybniku przy ulicy Świeklańskiej wykonano badania potwierdzone opinią 

geotechniczną (w załączeniu).  

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono, że: 

- w rejonie nie występują powierzchniowe ruchy mas ziemnych typu osuwiska, zsuwy i pełzania; 

- na działce nie występują osiadania zapadowe; 

- poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia budynku; 

- pod warstwą humusu znajdują się warstwy grunty w przepuszczalne w postaci piasków i pospółek w stanie 

średnio zagęszczonym; 

- określa się stopień złożoności warunków geotechnicznych na „proste warunki gruntowe”; 
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- na podstawie analizy: stopnia złożoności budynku, warunków gruntowych, rozkładu i sposobu 

przekazywania obciążeń na grunt określa się I kategorię geotechniczną; 

W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy innych warunków gruntowych należy dokonać korekty 

obliczeń ław fundamentowych. 

 

8. Uwagi końcowe 

Wszystkie detale rozwiązań należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 

zastosowanych materiałów. Wszelkie wątpliwości w zakresie zastosowanych rozwiązań należy 

wyjaśnić z inspektorem nadzoru na etapie wykonawstwa. 

Teren inwestycji należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi przez wykonanie barier 

ochronnych. Wywiesić tablice ostrzegawcze o prowadzonych aktualnie robotach na wysokości 

Wyznaczyć bezpieczne dojścia, przejścia i dojazdy w rejonie robót. Transport pionowy i 

poziomy powinien być prowadzony sprzętem gwarantującym bezpieczną pracę. Obsługę 

maszyn i urządzeń należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Rusztowania, pomosty robocze i schodnie powinny być wykonane z odpowiednich 

materiałów i zaopatrzone w barierki ochronne. Roboty budowlane powinny być wykonywane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i normami. 
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9. Skrócona Notka Obliczeniowa 

I. OBLICZENIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 

1.1. DANE MATERIAŁOWE 

BETON B25 (C20/25) 
• fck=20MPa 

• fcd=13,3MPa 

• fctm=2,2MPa 

• fctd=1,0MPa 

• Ecm=30GPa 

STAL PRĘTÓW GŁÓWNYCH A-III 
• fck=395MPa 

• fyd=350MPa 

• Es=200GPa 

STAL STRZEMION ORAZ PRĘTÓW MONTAŻOWYCH A-0 
• fyk=220MPa 

• fywd=190MPa 

OTULINA: cnom=25mm 

2. PŁYTY ŻELBETOWE 

2.1. Stropodach - Płyta P1 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
Obciążenia powierzchniowe [kN/m

2
]: 

Lp

. 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

1.   Papa dachowa termozgrzewalna dwuwarstwowa 0,02 1,30  --  0,03 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 

niezagęszczony grub. 6 cm  [24,0kN/m3·0,06m] 

1,44 1,30  --  1,87 

3.   Styropian grub. 6 cm  [0,45kN/m3·0,06m] 0,03 1,30  --  0,04 

4.   Izolacja przeciwwodna/paroizolacja 0,02 1,30  --  0,03 

5.   Płyta żelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10  --  4,13 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  

[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30  --  0,38 

7.   Obciążenie śniegiem połaci dachu 

jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 

(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 3,0 

st. -> C1=0,8)  [0,720kN/m2] 

0,72 1,50 0,00 1,08 

 Σ: 6,27 1,20  7,54 
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SCHEMAT STATYCZNY 

A Bleff = 3,25

qo = 7,54

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 3,25 m 
Grubość płyty   15,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 9,96 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 8,28 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 7,33 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa lewa   RA = 12,26 kN/m 
Reakcja obliczeniowa prawa   RB = 12,26 kN/m 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Przęsło: 

Zbrojenie potrzebne As = 2,44 cm
2
/mb.  Przyjęto φ10 co 18,0 cm o As = 4,36 cm

2
/mb   (ρ = 0,36%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 9,96 kNm/mb  <  MRd = 17,45 kNm/mb     (57,1%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,089 mm  <  wlim = 0,3 mm     (29,7%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,55 mm  <  alim = 16,25 mm     (21,9%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 12,26 kN/mb    <    VRd1 = 79,11 kN/mb     (15,5%) 
 

Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ10 co max.25,0 cm o As = 3,14 cm
2
/mb 

2.2. Stropodach - Płyta P2 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
 
Obciążenia powierzchniowe[kN/m

2
]:  

Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

1.   Papa dachowa termozgrewalna dwuwarstwowa 0,02 1,30  --  0,03 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 

niezbrojony, zagęszczony grub. 6 cm  

[24,0kN/m3·0,06m] 

1,44 1,30  --  1,87 

3.   Styropian grub. 6 cm  [0,45kN/m3·0,06m] 0,03 1,30  --  0,04 

4.   Izolacja przeciwwodna/paroizolacja 0,02 1,30  --  0,03 

5.   Płyta żelbetowa grub.15 cm  3,75 1,10  --  4,13 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  

[19,0kN/m3·0,015m] 

0,29 1,30  --  0,38 

7.   Obciążenie śniegiem połaci dachu 

jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 

(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 

3,0 st. -> C1=0,8)  [0,720kN/m2] 

0,72 1,50 0,00 1,08 

 Σ: 6,27 1,20  7,54 
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SCHEMAT STATYCZNY 

leff,x=2,64

le
ff

,y
=

1
,9

5

 qo = 7,54 

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty   leff,x = 2,64 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty   leff,y = 1,95 m 
Grubość płyty   15,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 0,98 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 0,81 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 0,72 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 7,36 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 4,60 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 1,80 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1,49 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1,32 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 7,36 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 5,72 kN/m 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Kierunek x: 
Przęsło: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,57 cm
2
/mb.  Przyjęto φ10 co 20,0 cm o As = 3,93 cm

2
/mb   

(ρ = 0,36%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 0,98 kNm/mb  <  MRd,x = 14,41 kNm/mb     (6,8%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Podpora: 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 7,36 kN/mb    <    VRd1,x = 72,93 kN/mb     (10,1%) 
Kierunek y: 
Przęsło: 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,72 cm
2
/mb.  Przyjęto φ10 co 20,0 cm o As = 3,93 cm

2
/mb   

(ρ = 0,33%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 1,80 kNm/mb  <  MRd,y = 15,78 kNm/mb     (11,4%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Podpora: 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 7,36 kN/mb    <    VRd1,y = 78,66 kN/mb     (9,4%) 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,24 mm < alim = 9,75 mm     (2,4%) 
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3. SCHODY 

3.1. Schody – Bieg 1 
 
SZKIC SCHODÓW 

7x 15/26
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GEOMETRIA SCHODÓW 
 
Wymiary schodów : 
Długość biegu   ln = 1,56 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 1,05 m 
Liczba stopni w biegu   n = 7 szt. 
Grubość płyty   t = 15,0 cm 
Długość górnego spocznika   ls,g = 3,19 m 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   1,50 m 
- Schody dwubiegowe 
Dusza schodów   10,0 cm 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Podwalina podpierająca bieg schodowy   b = 25,0 cm, h= 57,0 cm 
Wieniec ściany podpierającej górny bieg schodowy   b = 25,0 cm,  h = 32,3 cm 
Wieniec ściany podpierającej spocznik górny   b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm 
Oparcie belek: 
Długość podpory lewej   tL = 25,0 cm 
Długość podpory prawej   tP = 25,0 cm 
 
OBCIĄŻENIA NA SCHODACH 
 
Obciążenia zmienne [kN/m

2
]:  

Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 

mieszkalne, szpitalne, więzienia)   [3,0kN/m2] 

3,00 1,40 0,35 4,20 

 
Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m

2
]: 

Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf 
Obc.obl.

 

1.   Okładzina górna biegu (Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na 

zaprawie cementowej 1:3 grub. 3 cm  [0,760kN/m2:0,03m]) grub.3 

cm 0,57·(1+15,0/26,0) 

1,20 1,20 1,44 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 15/26 6,20 1,10 6,82 

3.   Okładzina dolna biegu grub.1,5 cm  0,33 1,20 0,39 

 Σ: 7,73 1,12 8,66 
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Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m
2
]: 

Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf 
Obc.obl.

 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  

na zaprawie cementowej 1:3 grub. 3 cm  [0,760kN/m2:0,03m]) 

grub.3 cm  

0,76 1,20 0,91 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.15 cm  3,75 1,10 4,13 

3.   Okładzina dolna spocznika () grub.1,5 cm  0,28 1,20 0,34 

 Σ: 4,79 1,12 5,38 

 
Schemat statyczny schodów 

A

BC go,b = 8,65 kN/m2

go,s = 5,38 kN/m2

po = 4,20 kN/m2

1,513,14

0
,9

6

 
 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
   
Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 1,38 kNm/mb 
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -9,16 kNm/mb 
Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 7,82 kNm/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 5,95 kN/mb,  RSd,A,min = 0,73 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 33,73 kN/mb,  RSd,B,min = 23,71 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 12,24 kN/mb,  RSd,C,min = 6,64 kN/mb 
   
   
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Obwiednia sił wewnętrznych: 
Momenty zginające [kNm/mb]: 

A

BC

5
,9

5

0
,7

3

3
3
,7

3

2
3
,7

1

1
2
,2

4

6
,6

4

 1,38

 -9,16

 7,82

1,510,162,98

0
,8

7
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

  

a

a

b

b

c

c

 
 
Przęsło A-B 
Zginanie: (przekrój a-a) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 1,38 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm
2
/mb.  Przyjęto φ10 co 18,0 cm o As = 4,36 

cm
2
/mb   (ρ = 0,36%) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,38 kNm/mb  <  MRd = 17,45 kNm/mb     (7,9%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 14,17 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 14,17 kN/mb  <  VRd1 = 52,43 kN/mb     (27,0%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 1,15 kNm/mb 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,94 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
   
  Moment podporowy charakterystyczny  MSk,podp = 7,65 kNm/m 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = 6,26 kNm/m 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt,podp) = (-) 0,22 mm  <  alim = 1510/200 = 7,55 mm     (3,0%) 
Podpora B 
Zginanie: (przekrój b-b) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = 9,16 kNm 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,34 cm
2
/mb.  Przyjęto górą φ10 co 18,0 cm o As = 

4,36 cm
2
/mb 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 9,16 kNm/mb  <  MRd = 23,81 kNm/mb     (38,5%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 7,65 kNm/m 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 6,26 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Przęsło B-C 
Zginanie: (przekrój c-c) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 7,82 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne As = 1,90 cm
2
/mb.  Przyjęto φ10 co 18,0 cm o As = 4,36 cm

2
/mb   (ρ = 0,36%) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 7,82 kNm/mb  <  MRd = 17,45 kNm/mb     (44,8%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 16,76 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 16,76 kN/mb  <  VRd1 = 52,43 kN/mb     (32,0%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 6,53 kNm/mb 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 5,34 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,08 mm  <  alim = 3140/200 = 15,70 mm     (13,3%) 
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3.2. Schody – Bieg 2 
 
SZKIC SCHODÓW 
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GEOMETRIA SCHODÓW 
 
Wymiary schodów : 
Długość dolnego spocznika   ls,d = 2,94 m 
Długość biegu   ln = 2,03 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 1,32 m 
Liczba stopni w biegu   n = 8 szt. 
Grubość płyty   t = 15,0 cm 
Długość górnego spocznika   ls,g = 2,07 m 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   1,50 m 
- Schody dwubiegowe 
Dusza schodów   10,0 cm 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny   b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm 
Wieniec ściany podpierającej dolny bieg schodowy    b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm 
Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm 
Wieniec ściany podpierającej spocznik górny   b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm 
Oparcie belek: 
Długość podpory lewej   tL = 25,0 cm 
Długość podpory prawej   tP = 25,0 cm 
 
OBCIĄŻENIA NA SCHODACH 
 
Płyta 
 
Obciążenia zmienne [kN/m

2
]:  

Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 

mieszkalne, szpitalne, więzienia)   [3,0kN/m2] 

3,00 1,40 0,35 4,20 

 
Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m

2
]: 

Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf 
Obc.obl.

 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  

na zaprawie cementowej 1:3 grub. 3 cm  [0,760kN/m2:0,03m]) 

grub.3 cm  

0,76 1,20 0,91 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.15 cm  3,75 1,10 4,13 

3.   Okładzina dolna spocznika () grub.1,5 cm  0,28 1,20 0,34 

 Σ: 4,79 1,12 5,38 
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Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m
2
]: 

Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf 
Obc.obl.

 

1.   Okładzina górna biegu (Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na 

zaprawie cementowej 1:3 grub. 3 cm  [0,760kN/m2:0,03m]) grub.3 

cm 0,57·(1+16,5/29,0) 

1,19 1,20 1,43 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16,5/29 6,38 1,10 7,01 

3.   Okładzina dolna biegu grub.1,5 cm  0,33 1,20 0,39 

 Σ: 7,90 1,12 8,84 

 
Schemat statyczny schodów 

A B

C Dgo,b = 8,83 kN/m2

go,s = 5,38 kN/m2go,s = 5,38 kN/m2

po = 4,20 kN/m2

2,89 2,28 2,02

1
,3

2

 
 
Belka C 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf kd 
Obc.obl.

 
Zasięg [m]

 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 23,05 1,20 0,82 27,58 
cała belka

 

2.   Ciężar własny belki 1,88 1,10  --  2,06 
cała belka

 

 Σ: 24,92 1,19  29,64  

 
Schemat statyczny belki 

leff = 3,35 m

qo = 28,61 kN/m

 
WYNIKI - PŁYTA 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
   
Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 6,66 kNm/mb 
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -8,53 kNm/mb 
Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 3,40 kNm/mb 
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -5,29 kNm/mb 
Przęsło C-D: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 3,36 kNm/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 11,30 kN/mb,  RSd,A,min = 5,72 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 33,37 kN/mb,  RSd,B,min = 19,30 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 27,58 kN/mb,  RSd,C,min = 14,96 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,D,max = 8,02 kN/mb,  RSd,D,min = 3,37 kN/mb 
 WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Obwiednia sił wewnętrznych: 
Momenty zginające [kNm/mb]: 
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

  

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e

 
 
Przęsło A-B 
Zginanie: (przekrój a-a) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 6,66 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm
2
/mb.  Przyjęto φ10 co 18,0 cm o As = 4,36 

cm
2
/mb   (ρ = 0,36%) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 6,66 kNm/mb  <  MRd = 17,45 kNm/mb     (38,1%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 15,60 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 15,60 kN/mb  <  VRd1 = 52,43 kN/mb     (29,7%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 5,56 kNm/mb 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 4,57 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,51 mm  <  alim = 2890/200 = 14,45 mm     (10,5%) 
Podpora B 
Zginanie: (przekrój b-b) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = 8,53 kNm 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,34 cm
2
/mb.  Przyjęto górą φ10 co 18,0 cm o As = 

4,36 cm
2
/mb 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 8,53 kNm/mb  <  MRd = 23,81 kNm/mb     (35,8%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 7,13 kNm/m 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 5,85 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Przęsło B-C 
Zginanie: (przekrój c-c) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 3,40 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm
2
/mb.  Przyjęto φ10 co 18,0 cm o As = 4,36 

cm
2
/mb   (ρ = 0,36%) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,40 kNm/mb  <  MRd = 17,45 kNm/mb     (19,5%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 15,37 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 15,37 kN/mb  <  VRd1 = 52,43 kN/mb     (29,3%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 2,84 kNm/mb 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 2,33 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
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  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,39 mm  <  alim = 2280/200 = 11,40 mm     (3,5%) 
Podpora C 
Zginanie: (przekrój d-d) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = 5,29 kNm 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,34 cm
2
/mb.  Przyjęto górą φ10 co 18,0 cm o As = 

4,36 cm
2
/mb 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 5,29 kNm/mb  <  MRd = 23,81 kNm/mb     (22,2%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 4,42 kNm/m 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,63 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Przęsło C-D 
Zginanie: (przekrój e-e) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 3,36 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm
2
/mb.  Przyjęto φ10 co 18,0 cm o As = 4,36 

cm
2
/mb   (ρ = 0,36%) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,36 kNm/mb  <  MRd = 17,45 kNm/mb     (19,2%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 11,28 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 11,28 kN/mb  <  VRd1 = 52,43 kN/mb     (21,5%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 2,80 kNm/mb 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 2,30 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,38 mm  <  alim = 2020/200 = 10,10 mm     (3,8%) 

3.3. Schody – Bieg 3, 4, 
 
SZKIC SCHODÓW 

10x 16,5/29

15

15

15

236 261 207

211 25 25 182

267,6 18,48 174

70425 25

3
0 2
5

3
02
5

1
6
5

29

1
6

,5

 
 
GEOMETRIA SCHODÓW 
 
Wymiary schodów : 
Długość dolnego spocznika   ls,d = 2,36 m 
Długość biegu   ln = 2,61 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 1,65 m 
Liczba stopni w biegu   n = 10 szt. 
Grubość płyty   t = 15,0 cm 
Długość górnego spocznika   ls,g = 2,07 m 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   1,50 m 
- Schody dwubiegowe 
Dusza schodów   10,0 cm 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny   b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm 
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Belka dolna podpierająca bieg schodowy   b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm 
Belka górna podpierająca bieg schodowy   b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm 
Wieniec ściany podpierającej spocznik górny   b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm 
Oparcie belek: 
Długość podpory lewej   tL = 25,0 cm 
Długość podpory prawej   tP = 25,0 cm 
 
OBCIĄŻENIA NA SCHODACH 
 
Płyta 
 
Obciążenia zmienne [kN/m

2
]:  

Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 

mieszkalne, szpitalne, więzienia)   [3,0kN/m2] 

3,00 1,40 0,35 4,20 

 
Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m

2
]: 

Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf 
Obc.obl.

 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  

na zaprawie cementowej 1:3 grub. 3 cm  [0,760kN/m2:0,03m]) 

grub.3 cm  

0,76 1,20 0,91 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.15 cm  3,75 1,10 4,13 

3.   Okładzina dolna spocznika () grub.1,5 cm  0,28 1,20 0,34 

 Σ: 4,79 1,12 5,38 

 
Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m

2
]: 

Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf 
Obc.obl.

 

1.   Okładzina górna biegu (Płytki lastrikowe o grubości 20 mm  na 

zaprawie cementowej 1:3 grub. 3 cm  [0,760kN/m2:0,03m]) grub.3 

cm 0,57·(1+16,5/29,0) 

1,19 1,20 1,43 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16,5/29 6,38 1,10 7,01 

3.   Okładzina dolna biegu grub.1,5 cm  0,33 1,20 0,39 

 Σ: 7,90 1,12 8,84 

 
Schemat statyczny schodów 

A B

C Dgo,b = 8,83 kN/m2

go,s = 5,38 kN/m2go,s = 5,38 kN/m2

po = 4,20 kN/m2

2,31 2,86 2,02

1
,6

5

 
 
Belka B 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf kd 
Obc.obl.

 
Zasięg [m]

 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 28,03 1,20 0,82 33,53 
cała belka

 

2.   Ciężar własny belki 1,88 1,10  --  2,06 
cała belka

 

 Σ: 29,90 1,19  35,60  
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Schemat statyczny belki 

leff = 3,35 m

qo = 34,57 kN/m

 
Belka C 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf kd 
Obc.obl.

 
Zasięg [m]

 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 27,73 1,20 0,82 33,18 
cała belka

 

2.   Ciężar własny belki 1,88 1,10  --  2,06 
cała belka

 

 Σ: 29,61 1,19  35,25  

 
Schemat statyczny belki 

leff = 3,35 m

qo = 34,22 kN/m

 
 
WYNIKI - PŁYTA 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
   
Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 3,62 kNm/mb 
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -8,41 kNm/mb 
Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 6,34 kNm/mb 
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = -7,86 kNm/mb 
Przęsło C-D: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 2,55 kNm/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 8,33 kN/mb,  RSd,A,min = 3,16 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 33,53 kN/mb,  RSd,B,min = 20,19 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 33,18 kN/mb,  RSd,C,min = 20,18 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,D,max = 6,99 kN/mb,  RSd,D,min = 2,05 kN/mb 
   
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Obwiednia sił wewnętrznych: 
Momenty zginające [kNm/mb]: 

A B

C
D

8
,3

3

3
,1

6

3
3
,5

3

2
0
,1

9

3
3

,1
8

2
0

,1
8 6
,9

9

2
,0

5

 3,62

 -8,41
 6,34

 -7,86

 2,55

2,31 0,14 2,72 0,18 1,84

1
,6

5
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

  

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e

 
 
Przęsło A-B 
Zginanie: (przekrój a-a) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 3,62 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm
2
/mb.  Przyjęto φ10 co 18,0 cm o As = 4,36 

cm
2
/mb   (ρ = 0,36%) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,62 kNm/mb  <  MRd = 17,45 kNm/mb     (20,7%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 13,51 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 13,51 kN/mb  <  VRd1 = 52,43 kN/mb     (25,8%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 3,03 kNm/mb 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 2,48 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,46 mm  <  alim = 2310/200 = 11,55 mm     (4,0%) 
Podpora B 
Zginanie: (przekrój b-b) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = 8,41 kNm 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,34 cm
2
/mb.  Przyjęto górą φ10 co 18,0 cm o As = 

4,36 cm
2
/mb 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 8,41 kNm/mb  <  MRd = 23,81 kNm/mb     (35,3%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 7,03 kNm/m 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 5,77 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Przęsło B-C 
Zginanie: (przekrój c-c) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 6,34 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm
2
/mb.  Przyjęto φ10 co 18,0 cm o As = 4,36 

cm
2
/mb   (ρ = 0,36%) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 6,34 kNm/mb  <  MRd = 17,45 kNm/mb     (36,3%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 17,63 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 17,63 kN/mb  <  VRd1 = 52,43 kN/mb     (33,6%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 5,30 kNm/mb 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 4,35 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,29 mm  <  alim = 2860/200 = 14,30 mm     (9,1%) 
Podpora C 
Zginanie: (przekrój d-d) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = 7,86 kNm 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,34 cm
2
/mb.  Przyjęto górą φ10 co 18,0 cm o As = 

4,36 cm
2
/mb 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 7,86 kNm/mb  <  MRd = 23,81 kNm/mb     (33,0%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 6,57 kNm/m 
  Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 5,39 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Przęsło C-D 
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Zginanie: (przekrój e-e) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 2,55 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm
2
/mb.  Przyjęto φ10 co 18,0 cm o As = 4,36 

cm
2
/mb   (ρ = 0,36%) 

  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 2,55 kNm/mb  <  MRd = 17,45 kNm/mb     (14,6%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 12,55 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 12,55 kN/mb  <  VRd1 = 52,43 kN/mb     (23,9%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 2,13 kNm/mb 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,75 kNm/mb 
  Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,23 mm  <  alim = 2020/200 = 10,10 mm     (2,3%) 
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4. BELKI  ŻELBETOWE - CZĘŚĆ NOWOPROJEKTOWANA 

4.1. Belka B-1 
 
SZKIC BELKI 

A B

25 310 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 

3
0
0

250
 

 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 30,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf kd 
Obc.obl.

 
Zasięg [m]

 

1.   Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 27,94 1,20 0,82 33,53 
cała belka

 

2.   Ciężar własny belki  

[0.25m·0.30m·25.0kN/m3] 

1,88 1,10  --  2,07 
cała belka

 

 Σ: 29,82 1,19  35,60  

 
Schemat statyczny belki 

3,35

A B

3
5
,6

0

3
5
,6

0

 
 
 
ZAŁOŻENIA 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

5
9

,6
2

B

5
9

,6
249,93

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

59,62

-59,62

55,17

-55,17

 
Ugięcia [mm]: 

A B

10,57

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

A B

250 3100 250

a

a
6φ14

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 49,93 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 6φ14 o As = 9,24 cm
2
   (ρ = 1,49%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 49,93 kNm  <  MRd = 64,28 kNm     (77,7%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)55,17 kN 

Zbrojenie strzemionami czterociętymi φ6 co 110 mm na odcinku 55,0 cm przy podporach 
oraz co 180 mm w środku rozpiętości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)55,17 kN  <  VRd3 = 86,97 kN     (63,4%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 41,83 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 34,78 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,178 mm  <  wlim = 0,3 mm     (59,3%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,57 mm  <  alim = 3350/200 = 16,75 mm     (63,1%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 38,42 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,046 mm  <  wlim = 0,3 mm     (15,2%) 

4.2. Belka B-2 
 
SZKIC BELKI 
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A B

52 131 49
 

 
GEOMETRIA BELKI 

4
8

25
 

 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 48,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf kd 
Obc.obl.

 
Zasięg [m]

 

1.   Obciazenie stale ze spocznika 4,90 1,20  --  5,88 
cała belka

 

2.   Ciężar własny belki  

[0.25m·0.48m·25.0kN/m3] 

3,00 1,10  --  3,30 
cała belka

 

3.   Obciazenie zmienne ze spocznika 3,82 1,40  --  5,35 
cała belka

 

 Σ: 11,72 1,24  14,53  

 
Schemat statyczny belki 

1,79

A B

1
4
,5

3

1
4
,5

3

 
 
 
ZAŁOŻENIA 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
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Momenty zginające [kNm]: 

A

1
3

,0
0

B

1
3

,0
05,82

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

13,00

-13,00

3,09

-3,09

 
Ugięcia [mm]: 

A B

0,08

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

A B

52 131 49

a

a
2φ14

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 5,82 kNm 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,60 cm
2
. Przyjęto 2φ14 o As = 3,08 cm

2
   (ρ = 0,28%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 5,82 kNm  <  MRd = 45,89 kNm     (12,7%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 3,09 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 250 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 3,09 kN  <  VRd1 = 58,73 kN     (5,3%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 4,69 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 4,69 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,08 mm  <  alim = 1790/200 = 8,95 mm     (0,9%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 7,68 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
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4.3. Belka B-3 
 
SZKIC BELKI 

A B

52 155 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 

3
4

25
 

 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 34,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf kd 
Obc.obl.

 
Zasięg [m]

 

1.   Obciazenie stale ze spocznika 4,90 1,20  --  5,88 
cała belka

 

2.   Ciężar własny belki  

[0.25m·0.34m·25.0kN/m3] 

2,13 1,10  --  2,34 
cała belka

 

3.   Obciazenie zmienne ze spocznika 3,82 1,40  --  5,35 
cała belka

 

 Σ: 10,85 1,25  13,57  

 
Schemat statyczny belki 

1,84

A B

1
3
,5

7

1
3
,5

7

 
 
ZAŁOŻENIA 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 



 

Str. 30 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

1
2

,5
2

B

1
2

,5
25,77

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

12,52

-12,52

6,11

-6,72

 
Ugięcia [mm]: 

A B

0,23

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

A B

52 155 25

a

a
2φ14

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 5,77 kNm 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,09 cm
2
. Przyjęto 2φ14 o As = 3,08 cm

2
   (ρ = 0,41%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 5,77 kNm  <  MRd = 30,80 kNm     (18,7%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)6,72 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 220 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)6,72 kN  <  VRd1 = 46,75 kN     (14,4%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 4,62 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 4,62 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,23 mm  <  alim = 1845/200 = 9,23 mm     (2,5%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 8,65 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 

4.4. Belka B-4 i Belka B5 
 
SZKIC BELKI 

A B

25 180 25
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GEOMETRIA BELKI 

1
5

25
 

 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 15,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf kd 
Obc.obl.

 
Zasięg [m]

 

1.   Obciazenie ze stropodachu 14,10 1,20  --  16,92 
cała belka

 

2.   Ciężar własny belki  

[0.25m·0.15m·25.0kN/m3] 

0,94 1,10  --  1,03 
cała belka

 

 Σ: 15,04 1,19  17,95  

 
Schemat statyczny belki 

1,95

A B

1
7
,9

5

1
7
,9

5

 
 
ZAŁOŻENIA 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

1
7

,5
1

B

1
7

,5
18,53

 
Siły poprzeczne [kN]: 
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A B

17,51

-17,51

14,15

-14,15

 
Ugięcia [mm]: 

A B

6,72

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

A B

25 180 25

a

a
4φ14

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 8,53 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 4φ14 o As = 6,16 cm
2
   (ρ = 2,20%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 8,53 kNm  <  MRd = 16,29 kNm     (52,4%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 14,15 kN 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 7,15 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 7,15 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,101 mm  <  wlim = 0,3 mm     (33,7%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,72 mm  <  alim = 1950/200 = 9,75 mm     (68,9%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 13,53 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 

5. BELKI  ŻELBETOWE - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA 
 

5.1. Belka 1.1 
 
SZKIC BELKI 

A B

25 370 25
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GEOMETRIA BELKI 

2
5

25
 

Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 25,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf kd 
Obc.obl.

 
Zasięg [m]

 

1.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,02 

m i szer.1,00 m  [19,0kN/m3·0,02m·1,00m] 

0,38 1,30  --  0,49 
cała belka

 

2.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,25m·25,0kN/m3] 

1,56 1,10  --  1,72 
cała belka

 

3.   obc. stropem 2x6,14 12,28 1,35  --  16,58 
cała belka

 

 Σ: 14,22 1,32  18,79  

 
Schemat statyczny belki 

3,95

A B

1
8
,7

9

1
8
,7

9

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

3
7

,1
1

B

3
7

,1
136,64

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

37,11

-37,11
 

Ugięcia [mm]: 
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A B

19,04

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

A B

25 370 25

a

a
5φ14

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 36,64 kNm 

Zbrojenie potrzebne As = 4,80 cm
2
. Przyjęto 5φ14 o As = 7,70 cm

2
   (ρ = 1,45%) 

 (decyduje warunek dopuszczalnego ugięcia) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 36,64 kNm  <  MRd = 52,86 kNm     (69,3%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 30,77 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 150 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 30,77 kN  <  VRd1 = 41,20 kN     (74,7%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 27,73 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 27,73 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,121 mm  <  wlim = 0,3 mm     (40,5%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 19,04 mm  <  alim = 3950/200 = 19,75 mm     (96,4%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 26,31 kN 
Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono 
SZKIC ZBROJENIA 

A B

2
5

25 370 25

1

1
5φ14

2φ12

26 x 14 = 364

Nr2   2φ12  l=415

415

Nr1   5φ14  l=415

415
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Nr3   27φ6  l=89

2
0

20

5
Nr 1

Nr 2

2
5

25

1-1

 
 

5.2. Belka 1.2 
 
SZKIC BELKI 

A B

25 183 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 

2
5

25
 

Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 25,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf kd 
Obc.obl.

 
Zasięg [m]

 

1.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,02 

m i szer.1,00 m  [19,0kN/m3·0,02m·1,00m] 

0,38 1,30  --  0,49 
cała belka

 

2.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,25m·25,0kN/m3] 

1,56 1,10  --  1,72 
cała belka

 

3.   obc. stropem 2x6,14 12,28 1,35  --  16,58 
cała belka

 

4.   obc. ścianą nośną (0,25x14x3,05) 10,68 1,35  --  14,42 
cała belka

 

5.   obc. płatwią 0,13 1,35  --  0,18 
cała belka

 

6.   ciężar dachu 4,99 1,00  --  4,99 
cała belka

 

 Σ: 30,02 1,28  38,37  

 
Schemat statyczny belki 
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2,08

A B

3
8
,3

7

3
8
,3

7

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

3
9
,9

1

B

3
9
,9

120,75

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

39,91

-39,91
 

Ugięcia [mm]: 

A B

4,05

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

A B

25 183 25

a

a
3φ14

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 20,75 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 3φ14 o As = 4,62 cm
2
   (ρ = 0,87%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 20,75 kNm  <  MRd = 35,48 kNm     (58,5%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)26,98 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 150 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)26,98 kN  <  VRd1 = 39,87 kN     (67,7%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 16,23 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 16,23 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,137 mm  <  wlim = 0,3 mm     (45,7%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,05 mm  <  alim = 2080/200 = 10,40 mm     (38,9%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 27,47 kN 
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Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono 
 
SZKIC ZBROJENIA 

A B

2
5

25 183 25

1

1
3φ14

2φ12

12 x 15 = 180

Nr2   2φ12  l=228

228

Nr1   3φ14  l=228

228

Nr3   13φ6  l=89

2
0

20

5 Nr 1

Nr 2

2
5

25

1-1

 
 

5.3. Belka 1.3 
 
SZKIC BELKI 

A B

25 183 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 

2
5

25
 

 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 25,0 cm 
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Rodzaj belki:   monolityczna 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp

. 

Opis obciążenia 
Obc.char.

 γf kd 
Obc.obl.

 
Zasięg [m]

 

1.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,02 

m i szer.1,00 m  [19,0kN/m3·0,02m·1,00m] 

0,38 1,30  --  0,49 
cała belka

 

2.   Ciężar własny belki  

[0,25m·0,25m·25,0kN/m3] 

1,56 1,10  --  1,72 
cała belka

 

3.   obc. stropem 2x6,14 12,28 1,35  --  16,58 
cała belka

 

 Σ: 14,22 1,32  18,79  

Schemat statyczny belki 

2,08

A B

1
8
,7

9

1
8
,7

9

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

1
9
,5

4

B

1
9
,5

410,16

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

19,54

-19,54
 

Ugięcia [mm]: 

A B

2,18

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

A B

25 183 25

a

a
2φ14

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
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Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 10,16 kNm 

Zbrojenie potrzebne As = 1,18 cm
2
. Przyjęto 2φ14 o As = 3,08 cm

2
   (ρ = 0,58%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 10,16 kNm  <  MRd = 24,91 kNm     (40,8%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 13,21 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 150 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 13,21 kN  <  VRd1 = 36,88 kN     (35,8%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 7,69 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 7,69 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,093 mm  <  wlim = 0,3 mm     (31,1%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,18 mm  <  alim = 2080/200 = 10,40 mm     (21,0%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 13,01 kN 
Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono 
 
SZKIC ZBROJENIA 

A B

2
5

25 183 25

1

1
2φ14

2φ12

12 x 15 = 180

Nr2   2φ12  l=228

228

Nr1   2φ14  l=228

228

Nr3   13φ6  l=89

2
0

20

5 Nr 1

Nr 2

2
5

25

1-1

 

 
 
 

6. FUNDAMENTY 

Zaprojektowano ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne o wysokości 35 cm i szerokościach jak na 
rzucie ław fundamentowych. Beton B25, zbrojenie podłużne ław prętami ze stali A-III o średnicy Ø 14 mm, 
strzemiona ze stali A-0 o średnicy Ø 6 w rozstawie co 25 cm.  

Do obliczeń założono jednostkowy obliczeniowy opór podłoża gruntowego qfn = 150 kPa.   
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• Ława najbardziej obciążona 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

Lp. Opis obciążenia Obc. char. [kN/m] γf Obc. obl. [kN/m] 
1 Ściany fundamentowe: 1,07m x 7,0kN/m

2 7,49 1,20 9,0 
2 Ściany: 11,72m  x 4,41kN/m

2 51,7 1,20 62,0 
3 Wieniec: 0,25m x 0,25m x 25kN/m

3
 x 4 6,25 1,20 7,5 

4 Obciążenie ze spoczników 19,1 1,20 22,9 
5 Obciążenie ze stropodachu 10,2 1,20 12,3 
6 Ława: 0,35m x 0,85m x 25kN/m

3 7,44 1,20 8,93 
RAZEM: 102,2 1,20 122,6 

 

122,3/0,85=143,9 < 150kPa  

 
Przyjęto ławę o wymiarach h x b  35 x 85 cm 
 

Maksymalne naprężenia pod ławami kształtują się poniżej dolnego zakresu jednostkowego 
obliczeniowego oporu podłoża gruntowego tj. qfn = 0,150MPa = 150kPa.  

Po wykonaniu wykopu do poziomu posadowienia, w przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy, 
że wartość qfn i przyjętych parametrów odbiega zasadniczo od założonych do obliczeń, należy 
przeprojektować wymiary ław. 
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I. OBLICZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH 

1. WIĄZAR PŁATWIOWO-KLESZCZOWY 
 
DANE 
Szkic układu poprzecznego 

657,9

1191,0

990,014 1486,5 86,5

371,0

16 1614170,5 170,5

3
1
7
,0

21,0°

 
Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 

73,0 436,0 507,0 482,0 73,0

3
1
7
,0

A

B C D E

F

 
Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 

73,0 665,0 510,0

3
1
7
,0

A

B C D

 
WYNIKI 
Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej: 
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B

C D

12,48

3
,1

7

0,73 6,65 5,10

3
,1

7

 -1,65

 -27,52

 20,90

 8,74
 0,20  3,35

 -2,54  -1,06

2
1
,2

5

2
,5

9

4
5
,7

0

5
,5

6 1
0
,4

1

1
,2

7

 -0,02  -0,42
 0,31  0,13 0,18  3,10
 -2,33  -0,97

0,32

2,38

0,69

5,12

0,16

1,16

Mz [kNm]
My [kNm]
Ry,Rz [kN]
Rx [kN]

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
Płatew 16/30 cm 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m
3
 

Smukłość 
λy = 9,2  <  150 

λz = 17,3  <  150 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 6,20 kN/m   qy,max = 0,09 kN/m 
qz,min = -0,75 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek C - D) 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie 
My = -27,52 kNm,  Mz = -0,38 kNm 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fm,z,d = 14,77 MPa 

σm,y,d = 11,46 MPa,  σm,z,d = 0,29 MPa 

σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,790  <  1 

km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,563  <  1 
Maksymalne ugięcie (odcinek B - C) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 21,03 mm  <  unet,fin = l / 200 = 33,25 mm     (63,2%) 
Maksymalne ugięcie wspornika (odcinek A - B) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 8,08 mm  <  unet,fin = 2·l / 150 = 9,73 mm     (83,0%) 
 
 
Geometria ustroju: 
Kąt nachylenia połaci dachowej α = 21,0° 
Rozpiętość wiązara  l = 11,91 m 
Rozstaw podpór w świetle murłat  ls = 9,90 m 
Rozstaw osiowy płatwi lgx = 3,71 m 
Rozstaw krokwi a = 0,80 m 
Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,33 m 
Płatew pośrednia złożona z pięciu odcinków: 
 - odcinek A - B o rozpiętości l = 0,73 m 
     lewy koniec odcinka niepodparty (wspornik) 
     prawy koniec odcinka oparty na murze 
 - odcinek B - C o rozpiętości l = 4,36 m 
     lewy koniec odcinka oparty na murze 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie 
 - odcinek C - D o rozpiętości l = 5,07 m 
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     lewy koniec odcinka oparty na słupie 
     prawy koniec odcinka podparty słupem, bez składania 
 - odcinek D - E o rozpiętości l = 4,82 m 
     lewy koniec odcinka podparty słupem, bez składania 
     prawy koniec odcinka oparty na murze 
 - odcinek E - F o rozpiętości l = 0,73 m 
     lewy koniec odcinka oparty na murze 
     prawy koniec odcinka niepodparty (wspornik) 
Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią  hs  = 3,17 m 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 2,00 m 
Wysięg wspornika murłaty  lmw = 0,75 m 
 
Dane materiałowe: 
- krokiew 8/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24 
- płatew 16/30 cm z drewna C24 
- słup 16/16 cm z drewna C24 
- kleszcze 2x 6/16 cm o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 93 cm z drewna C24 
- murłata 14/14 cm z drewna C24 
 
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): 
  gk = 0,300 kN/m

2
,      go = 0,360 kN/m

2
 

- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 
21,0 st.): 
   - na połaci lewej   skl = 0,864 kN/m

2
,      sol = 1,296 kN/m

2
 

   - na połaci prawej   skp = 0,720 kN/m
2
,      sop = 1,080 kN/m

2
 

   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =12,0 m): 
    - na połaci nawietrznej   pkl I = -0,480 kN/m

2
,      pol I = -0,720 kN/m

2
 

    - na połaci nawietrznej   pkl II = 0,065 kN/m
2
,      pol II = 0,097 kN/m

2
 

    - na stronie zawietrznej   pkp = -0,225 kN/m
2
,      pop = -0,337 kN/m

2
 

- ocieplenie na całej długości krokwi   gkk = 0,650 kN/m
2
,      gok = 0,780 kN/m

2
 

- obciążenie stałe kleszczy   qkk = 0,500 kN/m,      qok = 0,600 kN/m 
- obciążenie montażowe kleszczy  Fk = 1,0 kN,      Fo = 1,2 kN 
 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi 
- współczynniki długości wyboczeniowej słupa: 
      w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie 

      w płaszczyźnie wiązara µy = 1,00 
 
WYNIKI 
Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: 
 

 -0,65  -0,65

 -1,84  -1,84

 0,17  0,17

 0,31

 2,04

 0,31

 2,04

 0,63 0,63

   
 
Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej: 
 



 

Str. 44 

B

C D

E

15,71

3
,1

7

0,73 4,36 5,07 4,82 0,73

3
,1

7

 -1,86

 15,65

 -20,75

 13,23

 -1,86

 10,05

 0,20
 -1,69

 2,24
 -1,43

 0,20
 -1,09

2
0
,7

2

2
,2

4 1
7
,9

8

1
,9

4

2
8
,3

6

3
,0

7 4
2
,4

9

4
,6

0

 -0,02
 0,21

 -0,28
 0,18

 -0,02
 0,13 0,18

 -1,56
 2,08

 -1,31
 0,18

 -0,99

0,28

2,06

0,38

2,82

0,57

4,24

0,24

1,79

Mz [kNm]
My [kNm]
Ry,Rz [kN]
Rx [kN]

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m
3
 

 
Krokiew 8/18 cm (zacios na podporach 3 cm) 
Smukłość 
λy = 65,2  <  150 

λz = 14,3  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K19 stałe-max (podatność)+wiatr-wariant II (podatność)+0,90·śnieg (podatność) 
My = 1,95 kNm,  N = 4,73 kN 
fm,y,d = 11,08 MPa,  fc,0,d = 9,69 MPa 

σm,y,d = 4,52 MPa,  σc,0,d = 0,33 MPa 
kc,y = 0,641 

σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,461  <  1 

(σc,0,d/fc,0,d)
2
 + σm,y,d/fm,y,d  = 0,287  <  1 

Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) 
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-wariant II 
My = -1,84 kNm,  N = 3,03 kN 
fm,y,d = 11,08 MPa,  fc,0,d = 9,69 MPa 

σm,y,d = 6,14 MPa,  σc,0,d = 0,25 MPa 

(σc,0,d/fc,0,d)
2
 + σm,y,d/fm,y,d = 0,555  <  1 

Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą) 
decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) 
ufin = 8,59 mm  <  unet,fin = l / 200 = 5377/ 200 = 26,89 mm     (32,0%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) 
ufin = 6,04 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·1002/ 200 = 10,02 mm     (60,3%) 
 
Płatew 16/30 cm 
Smukłość 
λy = 9,2  <  150 

λz = 17,3  <  150 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 6,97 kN/m   qy,max = 0,09 kN/m 
qz,min = -0,75 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek C - D) 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie 
My = -20,75 kNm,  Mz = -0,25 kNm 
fm,y,d = 11,08 MPa,  fm,z,d = 11,08 MPa 

σm,y,d = 8,64 MPa,  σm,z,d = 0,20 MPa 
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σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,793  <  1 

km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,564  <  1 
Maksymalne ugięcie (odcinek B - C) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 8,67 mm  <  unet,fin = l / 200 = 21,80 mm     (39,8%) 
Maksymalne ugięcie wspornika (odcinek A - B) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 4,32 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 = 7,30 mm     (59,2%) 
 
Płatew kalenicowa 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 4,47 kN/m   qz,min = -0,44 kN/m (odrywanie) 
 
Słup 16/16 cm 
Smukłość (słup C) 

λy = 68,6  <  150 

λz = 68,6  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia (słup D) 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie 
My = 0,00 kNm,  N = 42,49 kN 
fc,0,d = 9,69 MPa 

σm,y,d = 0,00 MPa,  σc,0,d = 1,66 MPa 
kc,z = 0,595 

(σc,0,d/fc,0,d)
2
 + σm,y,d/fm,y,d = 0,029  <  1 

σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,288  <  1 
 
Kleszcze 2x 6/16 cm o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 93 cm 
Smukłość 
λy = 80,3  <  150 

λz = 118,8  <  175 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe 
My = 2,27 kNm 
fm,y,d = 11,08 MPa 

σm,y,d = 4,43 MPa 

σm,y,d/fm,y,d = 0,400  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe 
ufin = 7,94 mm  <  unet,fin = l / 200 = 3710/ 200 = 18,55 mm     (42,8%) 
 
Murłata 14/14 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 5,31 kN/m  qy,max = 1,65 kN/m 
qz,min = -0,94 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr 
Mz = 0,70 kNm 
fm,z,d = 16,62 MPa 

σm,z,d = 1,54 MPa 

σm,z,d/fm,z,d = 0,093  <  1 
 
Część wspornikowa murłaty 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 5,31 kN/m,  qy,max = 1,65 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K8 stałe-max+wiatr-wariant II+0,90·śnieg 



 

Str. 46 

My = 1,41 kNm,  Mz = -0,06 kNm 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fm,z,d = 14,77 MPa 

σm,y,d = 3,08 MPa,  σm,z,d = 0,14 MPa 
km = 0,7 

σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,215  <  1 

km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,155  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 0,69 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·750/ 200 = 7,50 mm     (9,2%) 
 

2. PŁATEW KALENICOWA LUKARNY - PŁK-2 
 
DANE: 
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 
Szerokość   b = 14,0 cm 
Wysokość   h = 18,0 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m
3
 

Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2 
Geometria: 
Płatew podparta tylko słupami 
Rozstaw słupów   l = 3,18 m 
Obciążenia płatwi: 
 - obciążenie stałe [(0,350·(0,5·2,54+0,5·2,54)/cos 21,0

o
)+(0,650·(0,5·2,54+0,5·2,54)/cos 21,0

o
)] 

  Gk = 2,715 kN/m;  γf = 1,17 
 - uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi 
 - obciążenie śniegiem [0,720·0,5·2,54+0,864·0,5·2,54] 

  Sk = 2,008 kN/m;  γf = 1,50 
 - obciążenie wiatrem - wariant I (pionowe) [0,062·0,5·2,54+-0,216·0,5·2,54] 

  Wk,z = -0,195 kN/m;  γf = 1,50 
 - obciążenie wiatrem - wariant I (poziome) [0,062·0,5·2,54·(sin 21,0

o
/cos 21,0

o
)--0,216·0,5·2,54·(sin 

21,0
o
/cos 21,0

o
)] 

  Wk,y = 0,135 kN/m;  γf = 1,50 
 - obciążenie wiatrem - wariant II (pionowe) [-0,462·0,5·2,54+-0,216·0,5·2,54] 

  Wk,z = -0,859 kN/m;  γf = 1,50 
 - obciążenie wiatrem - wariant II (poziome) [-0,462·0,5·2,54·(sin 21,0

o
/cos 21,0

o
)+-0,216·0,5·2,54·(sin 

21,0
o
/cos 21,0

o
)] 

  Wk,y = -0,120 kN/m;  γf = 1,50 
 
WYNIKI: 
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Zginanie: 
decyduje kombinacja  C (obc.stałe max.+śnieg) 
Momenty obliczeniowe (przęsłowe) 
 My,max = 6,65 kNm;     Mz,max = 0,00 kNm 
Warunek nośności: 

 σm,y,d = 8,79 MPa,  fm,y,d = 11,08 MPa 

 σm,z,d = 0,00 MPa,  fm,z,d = 11,08 MPa 
 km = 0,7 

 km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,556  <  1 

 σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,794  <  1 
Ugięcie: (przęsło) 
decyduje kombinacja B (obc.stałe+śnieg) 
 ufin,z = 11,35 mm;     ufin,y = 0,00 mm 
 ufin = (ufin,z

2
 + ufin,y

2
)
0,5

 =11,35 mm  <   unet,fin = 15,90 mm     (71,4%) 
Ugięcie: (wspornik) 
decyduje kombinacja B (obc.stałe+śnieg) 
 ufin,z = -6,88 mm;     ufin,y = 0,00 mm 
 ufin = (ufin,z

2
 + ufin,y

2
)
0,5

 = 6,88 mm  <   unet,fin = 9,30 mm     (74,0%) 
 

3. BELKA KOSZOWA -  BK1 
 
DANE: 
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 
Szerokość   b = 14,0 cm 
Wysokość   h = 20,0 cm 
Zacios na podporach   tk = 3,0 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m
3
 

Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2 
Geometria: 

Kąt nachylenia połaci dachowych   α = 21,0
o
 

Długość rzutu poziomego wspornika   lw,x = 0,00 m 
Długość rzutu poziomego odcinka środkowego   ld,x = 2,54 m 
Długość rzutu poziomego odcinka górnego   lg,x = 0,00 m 
Obciążenia dachu: 
 - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ): 

  gk = 0,350 kN/m
2
 połaci dachowej,  γf = 1,10 

 - uwzględniono ciężar własny krokwi 
 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 
21,0 st.): 

  Sk = 0,864 kN/m
2
 rzutu połaci dachowej,  γf = 1,50 

 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m 
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, 
nachylenie połaci 21,0 st., beta=1,80): 

  pk = 0,062 kN/m
2
 połaci dachowej,  γf = 1,50 

 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m 
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, 
nachylenie połaci 21,0 st., beta=1,80): 

  pk = -0,462 kN/m
2
 połaci dachowej,  γf = 1,50 

 - obciążenie ociepleniem gkk = 0,650 kN/m
2
 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi;  γf = 1,20 

 
WYNIKI: 
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Zginanie: 
decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) 
Momenty obliczeniowe: 
 Mprzęsł = 6,07 kNm;     Mpodp = 0,00 kNm 
Warunek nośności - przęsło: 

 σm,y,d = 6,50 MPa,  fm,y,d = 11,08 MPa 

 σm,y,d/fm,y,d = 0,587  <  1 
Warunek nośności - podpora: 

 σm,y,d = 0,01 MPa,  fm,y,d = 11,08 MPa 

 σm,y,d/fm,y,d = 0,001  <  1 
Ugięcie (odcinek środkowy): 
 ufin = 10,35 mm  <   unet,fin = l / 200 = 18,61 mm     (55,6%) 
 

4. KROKIEW LUKARNY -  K-11 
 
DANE: 
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 
Szerokość   b = 8,0 cm 
Wysokość   h = 18,0 cm 
Zacios na podporach   tk = 3,0 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m
3
 

Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2 
Geometria: 

Kąt nachylenia połaci dachowej   α = 21,0
o
 

Rozstaw krokwi   a = 0,80 m 
Długość rzutu poziomego wspornika    lw,x = 0,73 m 
Długość rzutu poziomego odcinka środkowego   ld,x = 2,54 m 
Długość rzutu poziomego odcinka górnego   lg,x = 0,00 m 
Obciążenia dachu: 
 - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ): 

  gk = 0,350 kN/m
2
 połaci dachowej,  γf = 1,10 

 - uwzględniono ciężar własny krokwi 
 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 
21,0 st.): 

  Sk = 0,864 kN/m
2
 rzutu połaci dachowej,  γf = 1,50 

 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m 
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, 
nachylenie połaci 21,0 st., beta=1,80): 
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  pk = 0,062 kN/m
2
 połaci dachowej,  γf = 1,50 

 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m 
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, 
nachylenie połaci 21,0 st., beta=1,80): 

  pk = -0,462 kN/m
2
 połaci dachowej,  γf = 1,50 

 - obciążenie ociepleniem gkk = 0,650 kN/m
2
 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika;  γf = 1,20 

 
WYNIKI: 
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Zginanie: 
decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) 
Momenty obliczeniowe: 
 Mprzęsł = 1,56 kNm;     Mpodp = -0,40 kNm 
Warunek nośności - przęsło: 

 σm,y,d = 3,61 MPa,  fm,y,d = 11,08 MPa 

 σm,y,d/fm,y,d = 0,326  <  1 
Warunek nośności - podpora: 

 σm,y,d = 1,34 MPa,  fm,y,d = 14,77 MPa 

 σm,y,d/fm,y,d = 0,091  <  1 
Ugięcie (wspornik): 
 ufin = (-) 2,44 mm  <   unet,fin = 2,0·l / 200 = 7,82 mm     (31,2%) 
Ugięcie (odcinek środkowy): 
 ufin = 3,46 mm  <   unet,fin = l / 200 = 13,60 mm     (25,5%) 
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Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku zlokalizowanego przy 
ulicy Świerklańskiej 4 w Rybniku, obręb Rybnik, działka nr 5840/266, zmiana sposobu użytkowania przedmiotowego budynku na budynek usług 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

− Zlecenie Inwestora, 

− Podkłady oraz wytyczne architektoniczne, 

− Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania, 

− Wizja na obiekcie  

− Warunki podłączenia do sieci wod-kan, 

− Warunki podłączenia do sieci gazowej, 

− Warunki podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych 
dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku zlokalizowanego przy ulicy Świerklańskiej 4 w Rybniku, obręb 
Rybnik, działka nr 5840/266, zmiana sposobu użytkowania przedmiotowego budynku na budynek usług socjalno-
społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego. Budynek o nowym sposobie użytkowania pełnić będzie 
funkcję Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Rybniku. 
W skład opracowania wchodzi: 

− Instalacja c.o., 

− Instalacja wodociągowa, 

− Instalacja kanalizacyjna, 

− Instalacja gazowa 

− Instalacja wentylacyjna, 

3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ. 
W zakresie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku doprowadzone jest przyłącze kanalizacji sanitarnej, które 
jest czynne i będzie w dalszym ciągu wykorzystywane do odprowadzenia ścieków sanitarnych z przedmiotowego 
budynku. 

4. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE. 

W zakresie przyłącza wodociągowego do budynku doprowadzony jest przewód PE φ40mm, zakończony 
wodomierzem w piwnicach budynku. Przewód ten planuje się wykorzystać dla zapewnienia  wody do 
przedmiotowego budynku. Projekt przewiduje zmianę lokalizacji i wymianę wodomierza w piwnicach budynku na 
nowy dostosowany do projektowanego zapotrzebowania. Wodomierz dostarcza i wymienia PWiK w Rybniku na 
żądanie Inwestora lub Wykonawcy. 

5. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA. 

5.1. Przyłącze kanalizacji deszczowej. 

W zakresie odprowadzenia wód deszczowych i opadowych z projektowanego terenu Projektant uzyskał zgodę 
odprowadzenie ich do studni rewizyjnej na kolektorze DN1200 przebiegającym od południa na sąsiadującej działce 
5840/266.  
W zakresie opracowania ujęto system zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej od rur i wpustów deszczowych 
do ostatniej studzienki na terenie działki objętej opracowaniem. 
Zakres od ostatniej studzienki na terenie działki objętej opracowaniem do przewidywanego miejsca włączenia na 
kolektorze DN1200, stanowił będzie odrębne opracowanie projektowe. 

5.2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. 

Projektuje się zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody deszczowe i opadowe z dachu 
budynku i powierzchni utwardzonych do odbiornika tj. przyłącza kanalizacji sanitarnej z wlotem do kolektora 
odbiorczego DN1200 na działce sąsiedniej. 
Kanalizację wykonać z rur tworzywowych do kanalizacji zewnętrznej z PVC-u ze ścianką litą o klasie sztywności 
obwodowej min. SN8. Rury kanalizacji zewnętrznej wg normy PN-EN 1401-1. 



Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku zlokalizowanego przy 
ulicy Świerklańskiej 4 w Rybniku, obręb Rybnik, działka nr 5840/266, zmiana sposobu użytkowania przedmiotowego budynku na budynek usług 

socjalno-społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego. Budynek o nowym sposobie użytkowania pełnić będzie funkcję Domu dla 
Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. 

6 
 

Na załamaniach/zmianach kierunku należy stosować studzienki rewizyjne φ425mm z kinetą PE, rurą trzonową PP  
i teleskopem z włazem żeliwnym kl. B125.  

Wpust deszczowy należy wykonać z gotowych studzienek tworzywowych φ425mm z kinetą ślepą, rurą trzonową PP 

z odejściem φ160mm i teleskopem z wpustem deszczowym żeliwnym kl.B125mm. 
Studzienki należy posadowić na zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej gr.20cm. 
Przewody kanalizacyjne układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. i obsypać piaskiem do wysokości 
min. 30cm ponad ich wierzch. 
Przewody układać przeciwnie do kierunku przepływu. 

6. PRZYŁĄCZE GAZU. 
W zakresie przyłącza gazowego gaz ziemny, zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi, doprowadzony 
zostanie ściany budynku i zakończony naścienną szafką z kurkiem odcinającym i gazomierzem. Zakres ten 
wykonany zostanie po podpisaniu przez Inwestora umowy przyłączeniowej z dostawcą gazu. 

7. INSTALACJA C.O. 

7.1. Stan istniejący. 
W stanie istniejącym ogrzewanie budynku zapewnione było poprzez mieszkaniowe piece kaflowe, które zostały już 
częściowo zdemontowane. 

7.2. Stan projektowany. 
Ogrzewanie budynku wraz z  częścią dobudowaną odbywać się będzie z projektowanego wiszącego kotła 
gazowego oraz nowej instalacji c.o. poprzez grzejniki stalowe płytowe. 

7.3. Obliczenia ozc. 
Straty ciepła QPW: 

− przez przenikanie: QP = 11 807 [W], 

− przez wentylację naturalną i infiltrację QW = 8 647 [W], 
Projektowane obciążenie cieplne QHL: 

− straty ciepła: QPW = 20 454 [W] 

− nadwyżka mocy na obniżenia nocne:  QRH = 5 391 [W] 
 
Łączne projektowane obciążenie cieplne budynku wynosi: QHL = 25 845 [W] 
 
Strata na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w wentylacji mechanicznej nie została ujęta w bilansie. Strata ta 
zostanie pokazana w części opracowania dotyczącej wentylacji mechanicznej i pokrywana będzie przez 
nagrzewnice elektryczne w układzie nawiewnym. 

7.4. Obliczenia c.o. 
Zaprojektowano instalację c.o. z jednym obiegiem grzewczym i obiegiem ładowania wężownicy w podgrzewaczu 
c.w.u. przy kotle.  
Wg obliczeń wykonanych w programie Instal-THERM HCR 4.13 otrzymano następujące dane: 

− Temperatura zasilania i powrotu obiegu grzejnikowego i kotłowego: … tZ/tP = 70/50 [°C] 

− Moc grzewcza instalacji w obiegu grzewczym  : ……………..……….………. QCO= 27 986 [W] 

− Przepływ czynnika w obiegu grzewczym : ………………………………….……. mCO  = 1,302 [m
3
/h] 

− Strata ciśnienia w obiegu grzewczym : ……….…………………………………… ∆pCO =  21,3 [kPa] 

− Ciśnienie nominalne: ………………………………………………………………………. pNOM = 0,3 [MPa] 

− Pojemność wodna instalacji z odbiornikami: …………………………………… VCO = 197,9 [dm
3
] 

7.5. Źródło ciepła. 
W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło zaprojektowano gazowy, wiszący, kondensacyjny kocioł gazowy  
o mocy QK = 28,0 [kW]. Projektowany kocioł będzie urządzeniem z zamkniętą komorą spalania pracującym 
niezależnie od powietrza w pomieszczeniu i zaliczanym do grupy C urządzeń gazowych.  
Kocioł wyposażony będzie w naczynie wzbiorcze c.o. oraz zawór bezpieczeństwa potw=0,3MPa. 
Kocioł posiadać będzie w sobie układ pompowy z zaworem 3-dr przełącznym na c.w.u. lub odrębną pompę 
ładowania zasobnika. 

7.6. Instalacja c.o. 
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Zaprojektowano nową instalację c.o. opartą na grzejnikach stalowych płytowych. Instalacja grzejnikowa zasilana 
będzie z obiegu pompowego zabudowanego wewnątrz jednostki kotłowej. 
Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych wykonanych w technologii PE-Xc/Al/Pe-Xc. 
Parametry pracy tmax95°C, pmax=10bar.  
Przewody w kotłowni można wykonać z rur i kształtek cienkościennych, ze szwem ze stali niskowęglowej 1.0034 
wg PN-EN 10305-3, zewnętrznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjną warstwą chromu. 
Rurociągi łączyć poprzez kształtki zaciskowe. 

7.7. Prowadzenie i montaż przewodów instalacji c.o. 

Przewody w budynku prowadzić w bruzdach posadzkowych i ściennych izolując piankę PE. 
Przewody w bruzdach mocować przy użyciu opasek lub pianki poliuretanowej po izolacji termicznej. 
Dopuszcza się prowadzenie przewodów natynkowo ale tylko na kondygnacji piwnicznej z podwójnym 
zagęszczeniem uchwytów dla takiego orurowania. Przewody prowadzone natynkowo mocować za pomocą 
uchwytów systemowych na szpilkach z obejmą z wkładką gumową. 

7.8. Grzejniki. 

Jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki stalowe płytowe z dolnym podejściem wyposażone we wkładkę 
termostatyczną. W pomieszczeniach sanitarnych grzejniki płytowe muszą być dodatkowo ocynkowane. 
Wszystkie grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne, zawory podwójnej regulacji oraz automatyczne 
odpowietrzniki. 

7.9. Armatura instalacji c.o. w kotłowni. 

Armatura gwintowana min.PN10,  tmax=120°C. 
Zawór kulowy odcinający z rączką. 
Filtr siatkowy do c.o. gwintowany. 
Zawór spustowy ze złączką do węża gwintowany. 
Separator powietrza z odpowietrznikiem prostym na zasilaniu. 
Manometr tarczowy o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa,  tarcza 100mm z króćcem dolnym ½”  . 
Termometr bimetaliczny z gwintem ½” i króćcem tylnym o zakresie pomiarowym 0-120°C, tarcza 100mm. 

7.10. Tuleje ochronne. 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę,  
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony,  
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 1 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na 
rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie  
w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany  
w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności 
ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 
technicznym. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

7.11. Odpowietrzenie i odwodnienie. 

Odpowietrzenie projektowanej instalacji c.o. będzie się odbywało z wykorzystaniem automatycznych 
odpowietrzników przy grzejnikach i kotle gazowym. 
Spust zładu z instalacji c.o. odbywał się będzie poprzez ręczne zawory spustowe ze złączką do węża usytuowane  
w kotłowni. 

7.12. Zabezpieczenie przed wahaniami ciśnienia w instalacji c.o.  
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Obliczenie zamkniętego naczynia wzbiorczego  wg PN-B-02414:1999   
pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =  0,198 m

3
 

maksymalna wysokość instalacji pstat= 1,00 bar 
maksymalne ciśnienie w instalacji pmax = 3,0 bar 
temperatura zasilania t zasilania= 80,0 

o
C 

przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej dla temperatur 
10

o
C/tz

o
C 

∆ν =  0,0287 dm
3
/kg 

gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej 
t1=10

o
C wg PN-B-02414:1999 

ρ1= 999,7 kg/ m
3
 

pojemności użytkowa naczynia wzbiorczego Vu= 1,1 * V * ρ1 * ∆ν   
  Vu=  5,8 dm

3
 

ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej między między 
uzupełnieniami 

E= 1 % 

pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwą na ubytki VuR= Vu+V*E*10   
  VuR= 7,7 dm

3
 

ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym (cisnienie w 
przestrzeni gazowej przed przylaczeniem do instalacji) 

p= 1,20 bar 

ciśnienie wstępne pracy instalacji w miejscu przyłączenia 
naczynia wzbiorczego (ciśnienie napełniania instalacji zimnej) 

pR= 
{(pmax+1)/[1+Vu/(VuR*((
pmax+1)/(pmax-p)-1))]}-
1 

  

  pR= 1,47 bar 

objętość całkowita naczynia wzbiorczego VnR= 
VuR x (pmax +0,1)/( 
pmax -pR) 

  

  VnR= 20,1 dm
3
 

minimalna średnica rury wzbiorczej  d= 0,7xVu
0,5

   
  d= 1,94 mm 
 
Jako zabezpieczenie przed wahaniem ciśnienia w instalacji c.o. wywołanymi zmianami objętości zładu zastosowano 
dodatkowe przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności min. 25 dm

3
 (naczynie niezależne od naczynia 

wbudowanego w kocioł). Naczynie przyłączyć przewodem wzbiorczym min. φ28x1,5. 

7.13. Zabezpieczenie przed przekroczeniem ciśnienia ponad dopuszczalne. 

Jako zabezpieczenie układu przed przekroczeniem ciśnienia ponad dopuszczalne zastosowano membranowy zawór 
bezpieczeństwa wbudowany w kocioł i posiadający ciśnienie otwarcia pOTW = 0,3MPa (±10%). 

7.14. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury. 

Przed przekroczeniem maksymalnej temperatury w układzie c.o. ponad dopuszczalne tj. 90°C, czuwał będzie 
termostat kotłowy oraz w skrajnym przypadku czujnik STB. 

7.15. Zabezpieczenie przed korozją. 

Przewody  w instalacji centralnego ogrzewania bez względu na sposób ich prowadzenia (na wierzchu,  
w bruzdach) nie wymagają specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Jednak  w bruzdach należy prowadzić rury 
w otulinach.  
Jeżeli będą stosowane elementy czarne w instalacji to należy je zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową  
i farbą termodporną. 
Ze względu na niezabezpieczoną wewnętrzną część rur stalowych czarnych należy dbać o uzdatnianie wody 
dopuszczanej do zładu. Do tego celu zaprojektowano zmiękczacz/demineralizator wody grzewczej jako moduł 
pozwalający na zamontowanie specjalnych wkładów, dzięki którym możemy napełniać instalację grzewczą wodą 
miękką lub demineralizowaną.  

7.16. Przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania do odbioru. 

Instalację należy poddać następującym badaniom: 
badanie odbiorcze szczelności powietrzem – próba powinna trwać nie mniej niż ½ godziny,  
a wartość ciśnienia sprężonego powietrza nie powinna przekraczać 3 bar. (uwaga: odciąć naczynie wzbiorcze i 
źródło ciepła) 
badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – najpierw wykonać próbę wstępną ½ godziny,  
a następnie próbę główną 2 godzinną. Wartość ciśnienia próbnego powinna być wyższa o 2 bary niż ciśnienie 
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robocze, lecz wynosić nie mniej niż 4 bary. Instalację zaprojektowano na ciśnienie robocze 3 bar, więc próbę 
szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu 5 bar. (uwaga: odciąć naczynie wzbiorcze i źródło ciepła). 
badanie na zimno instalacji ogrzewczej – instalację ponownie podłączyć do źródła i naczynia wzbiorczego i 
uruchomić sprawdzając wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia w charakterystycznych punktach instalacji oraz jej 
przepływy. 
badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji – badanie należy przeprowadzić po dwóch dobach od napełnienia 
instalacji i pozostawienia jej do samoczynnego odpowietrzania. 
badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości temperatury i 
ciśnienia – badanie wykonać zgodnie z normą PN-B-02419. 
badanie odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej wraz  
z dokonaniem regulacji – badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do badania budynek powinien być ogrzewany przez co 
najmniej trzy doby. 
Z wszystkich badań należy sporządzić protokoły z jasno określonym wynikiem oraz podpisami Użytkownika, 
Kierownika robót instalacyjnych i Inspektora Nadzoru. 

7.17. Izolacja termiczna. 

Grubości izolacji należy wykonać wg p.1.5. „Wymagania izolacji cieplnej przewodów  
i komponentów” Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Przewody należy zaizolować izolacją termicznie pianką polietylenową lub wełną skalną w oplocie w folii 
aluminiowej: 

− o grubości min. 20 mm dla pozostałych przewodów do średnicy wewnętrznej do 22mm, 

− o grubości min. 30 mm dla pozostałych przewodów o średnicy wewnętrznej ponad 22-35mm, 
Izolacja termiczna musi posiadać status NRO w odniesieniu do odporności ogniowej określonej w WT. 

7.18. Bezpieczeństwo pożarowe i inne uwagi. 

Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w sposób niepogarszający 
właściwości przegrody tzn.: 
- przejście o średnicy do 4 cm – wypełnić masą ogniochronną o EI jak przegrody 
- przejście o średnicy powyżej 4 cm – zastosować masę ogniochronną i kołnierz o EI jak przegrody 
Powyższe dotyczy ścian i stropów oddzielenia pożarowego z pomieszczeń zamkniętych o EI przynajmniej równym 
lub większym 60. 
Izolacja termiczna musi posiadać status NRO w odniesieniu do odporności ogniowej. 

Przewód powietrzno-spalinowy φ80/125 z kotła gazowego, należy dodatkowo obudować, na całej długości 
szachtu, płytami z wełny skalnej gr. 60mm posiadającymi odporność ogniową min. EI60. 
Prace wykonawcze należy realizować w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 
ogrzewczych– COBRTI INSTAL zeszyt 6. 

7.19. Wytyczne budowlane. 

Jako roboty ogólnobudowlane należy wykonać: 

− bruzdy i szlichty  pod nową instalację, 

− przebicia przez przegrody budowlane, 

− osadzenie tulei ochronnych przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane, 

− przejścia instalacyjne o wymaganej odporności ogniowej przy przejściu przewodów przez przegrody 
budowlane, 

7.20. Wytyczne elektryczne i AKPiA. 

Urządzenia obiegu grzewczego należy zasilić i sterować z tablicy zabezpieczająco-sterującej  
w pomieszczeniu z kotłem. 
Zasilanie elektrycznego wymagają następujące urządzenia: 

− Kocioł gazowy PEL = 250 W, 1x230V, 50Hz, 

− Pompa cyrkulacyjna - PEL= 100 W, 1x230V, 50Hz, 

− Stacja uzdatniania wody  - PEL= 50 W, 1x230V, 50Hz, 
Urządzenia należy zasilić z tablicy jw. w porozumieniu z wykonawcą branży elektrycznej. 
W pomieszczeniu kotłowni wykonać instalację wyrównującą potencjał i uziemiającą. 
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7.21. Zestawienie materiałów instalacji c.o. 

Lp. Nr Wyszczególnienie Ilość Jedn. 

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 

1. 1. Wiszący, kondensacyjny kocioł gazowy o mocy Q=28,0kW z wyposażeniem: 

− Modułowy, gazowy kondensacyjny zespół grzewczy do pracy z płynnie 
obniżaną temperaturą kotła bez wymagania min. przepływu wody 

− Palnik modulacyjny ze stali nierdzewnej z pełnym zmieszaniem wstępnym, 
− Pogodowy system regulacji z czujnikiem temp. zewnętrznej, 
− Elektroniczna pompa obiegowa klasy energetycznej A z bezstopniowym 

dopasowaniem do obciążenia c.o. i c.w.u., 
− Termometr cyfrowy, 
− Manometr analogowy i cyfrowy, 
− Zawór bezpieczeństwa pOTW=0,3MPa, 
− Zintegrowana klapa powietrza, 
− Układ priorytetowego załączania podgrzewania c.w.u. z pompą klasy A 
− Naczynie wzbiorcze do c.o. min. 10dm

3 

1 Szt. 

2. 2. Zawór kulowy prosty gwintowany φ25mm, PN16, t=120°C 2 Szt. 

3. 3. Zawór kulowy prosty gwintowany φ20mm, PN16, t=120°C 2 Szt. 

4.. 4. Filtr siatkowy gwintowany do c.o.φ25mm, PN16, t=120°C 1 Szt. 

5. 5. Filtr siatkowy gwintowany do c.o.φ20mm, PN16, t=120°C 1 Szt. 

6. 6. Manometr tarczowy φ100 w zakresie 0-0,6MPa 1 Szt. 

7. 7. Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.o. o poj. 25 litrów 1 Szt. 

8. 7a. Zawór przyłączeniowy-serwisowy naczynia wzbiorczego 1 Szt. 

9. 8. Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża φ15mm 1 Szt. 

10. 9. Termometr bimetaliczny BiTh 100, fi 100 mm, 0-60 °C, tuleja 100 mm, 1/2" rad, 4 Szt. 

11. 10. 

Podgrzewacz ciepłej wody o poj. 300 dm
3
 z wężownicą grzejną: 

- stojący podgrzewacz c.w.u. z wężownicą grzejną emaliowany, 
- otwór rewizyjny z przodu, jedna tuleja zanurzeniowa, anoda magnezowa, 
- termometr, 
- izolacja cieplna z twardej pianki poliuretanowej, 
- obudowa w płaszczu PVC w kolorze białym, 

1 Kpl. 

12. 11. Zawór kulowy prosty gwintowany φ32mm, PN16, t=120°C do wody użytkowej 3 Szt. 

13. 12. Zawór zwrotny gwintowany φ32mm, PN16, t=120°C do wody użytkowej 1 Szt. 

14. 13. Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.w.u. o poj. 18 dm
3
 z zaworem podłączeniowym 1 Szt. 

15. 14. Membranowy zawór bezpieczeństwa φ20, pOTW=0,6MPa 1 Szt. 

16. 15. Manometr tarczowy φ100 w zakresie 0-1,0MPa 1 Szt. 

17. 16. Termometr bimetaliczny BiTh 100, fi 100 mm, 0-60 °C, tuleja 100 mm, 1/2" rad, 4 Szt. 

18. 17. Zawór kulowy prosty gwintowany φ15mm, PN16, t=120°C 3 Szt. 

19. 18. Filtr siatkowy gwintowany do c.o.φ15mm, PN16, t=120°C  1 Szt. 

20. 19. Zawór zwrotny gwintowany φ15mm, PN16, t=120°C 4 Szt. 

21. 20. 
Pompa obiegowa cyrkulacyjna do wody użytkowej z korpusem ze stali nierdzewnej, 
mosiężna lub z brązu (punkt pracy m=0,1m

3
/h, H=5,0kPa) 

1 Kpl. 

22. 21. 

Zmiękczacz/demineralizator wody grzewczej  
Flansza wyposazona jest w licznik cyfrowy wody, zawory odcinające, króciec spustowy, 
króćce manometru, zawór mieszający, czujnik przewodności (demineralizator jako 
kompletne urzadzenie).  
Flansza chroniona jest izolacją termiczna z pianki poliuretanowej. 
Butla z granulatem zmiękczającym 7l. 

1 Kpl. 

23. 22. Zawór kulowy prosty gwintowany φ15mm, PN16, t=120°C 1 Szt. 

24. 23. Manometr tarczowy φ100 w zakresie 0-0,6MPa 1 Szt. 

25. 24. Zawór zwrotny gwintowany φ15mm, PN16, t=120°C 1 Szt. 

26. 25. Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża φ15mm 1 Szt. 

27. 26. 
Termostatyczny zawór mieszający 3-dr do regulacji temperatury c.w.u. średnicy φ25mm 
posiadający funkcję bez oparzeń + śrubunki z zaworami zwrotnymi na podejściu 
zakres regulacji temperatury: 35 ÷ 60°C 

1 Kpl. 
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DN: 25 
Kvs: 4,2 m³/h 
przyłącze: G1¼'' 
maksymalna temperatura: 110°C 
maksymalne ciśnienie: 10 bar 

INSTALACJA C.O 

1. - Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach -  φ16 x 2,0 327 mb 

2. - Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach -  φ20 x 2,0 31 mb 

3. - Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach -  φ26 x 3,0 10 mb 

4. - Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach -  φ26 x 3,0 20 mb 

4. - Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie 1.0034 -  φ22 x 1,5 6 mb 

5. - Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie 1.0034 -  φ28 x 1,5 6 mb 

6. - Grzejnik stalowy płytowy typu 11KV/600-0,4m  4 Szt. 

7. - Grzejnik stalowy płytowy typu 11KV/600-0,52m  1 Szt. 

8. - Grzejnik stalowy płytowy typu 11KV/600-0,6m  2 Szt. 

9. - Grzejnik stalowy płytowy typu 11KV/600-0,72m 3 Szt. 

10. - Grzejnik stalowy płytowy typu 11KV/600-0,8m  7 Szt. 

11. - Grzejnik stalowy płytowy typu 11KV/600-0,92m  8 Szt. 

12. - Grzejnik stalowy płytowy typu 11KV/600-1,0m  4 Szt. 

13. - Grzejnik stalowy płytowy typu 11KV/600-1,2m  1 Szt. 

14. - Grzejnik stalowy płytowy typu 22KV/900-0,92m  1 Szt. 

15. - Grzejnik stalowy płytowy typu 22KV/900-1,12m  1 Szt. 

16. - Grzejnik stalowy płytowy typu 22KV/900-1,2m  1 Szt. 

17. - Grzejnik stalowy płytowy typu 11KV/600o-0,6m ocynkowany zewnętrznie 3 Szt. 

18. - Grzejnik stalowy płytowy typu 11KV/600o-0,72m ocynkowany zewnętrznie 1 Szt. 

19. - Grzejnik stalowy płytowy typu 11KV/600o-0,8m ocynkowany zewnętrznie 1 Szt. 

20. - Grzejnik stalowy płytowy typu 11KV/600o-1,32m ocynkowany zewnętrznie 1 Szt. 

21. - Zawór grzejnikowy podwójny do grzejników typu V 39 Szt. 

22. - Głowica termostatyczna 6-28°C do grzejników typu V 39 Szt. 

23. - Automatyczny odpowietrznik φ15 z zaworem stopowym 39 Szt. 

24. - Otulina izolacyjna z pianki PE gr.20 mm na rurę φ16mm 327 mb 

25. - Otulina izolacyjna z pianki PE gr.20 mm na rurę φ20mm 31 mb 

26. - Otulina izolacyjna z pianki PE gr.20 mm na rurę φ26mm 16 mb 

27. - Otulina izolacyjna z pianki PE gr.30 mm na rurę φ32mm 26 mb 

28. - Przejście ogniochronne EI60 dla rury do 40mm (masa lub kołnierz) 8 Kpl. 

29. - Przejście ogniochronne EI120 dla rury do 40mm (masa lub kołnierz) 2 Kpl. 

30. - Tuleje ochronne przy przejściu przez przegrody budowlane dla rury do 40mm 34 mb 

8. INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 

8.1. Stan istniejący. 

Do budynku doprowadzona jest zimna woda przyłączem wodociągowym PEφ40mm.  
W budynku brak jest instalacji wody ciepłej i zimnej (prawdopodobnie zdemontowano). 

8.2. Stan projektowany. 

Źródłem wody dla budynku będzie istniejące przyłącze wodociągowe PEφ40mm wprowadzone do piwnic budynku i 
zakończone zestawem wodomierzowym. 
Zaprojektowano nową instalację wody użytkowej zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wraz ze źródłem ciepłej wody 
użytkowej w postaci pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. 
Zimna woda będzie rozprowadzona od węzła wodomierzowego do poszczególnych węzłów sanitarnych oraz do 
węzła przygotowania c.w.u. w pomieszczeniu kotła. 
Ciepła woda i cyrkulacja będą prowadzone od węzła ciepłej wody w pomieszczeniu kotłowni do poszczególnych 
przyborów sanitarnych.  

8.3. Obliczenia instalacji wodociągowe. 
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Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Woda zimna Woda ciepła 

1 2 3 4 5 6 7 

 Ilość Przepływ Razem Ilość Przepływ Razem 

  [dm
3
/s] [dm

3
/s]  [dm

3
/s] [dm

3
/s] 

wc 5 0,13 0,65 - - - 

umywalka 9 0,07 0,63 9 0,07 0,63 

zlewozmywak 1 0,07 0,07 1 0,07 0,07 

zlew gosp. 3 0,07 0,21 3 0,07 0,21 

natrysk 5 0,07 0,35 5 0,07 0,35 

pralka 2 0,15 0,30 - - - 

zmywarka 1 0,15 0,15 - - - 

zawór czerp. 4 0,07 0,28 4 0,28 0,42 

  ∑qzw 2,64  ∑qcw 1,68 

     ∑qzw+cw 4,32 

 
Przepływ obliczeniowy określono w oparciu o normę PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe – wymagania w 
projektowaniu, wg wzoru: 
q = 0,682 · (∑qzw+cw)

0,45 
– 0,14 

gdzie: 
qzw+cw – normatywny wypływ z punktów czerpalnych  
Obliczeniowy przepływ wody dla budynku wynosi: 
q = 0,682 · (4,32)

0,45
 – 0,14 = 1,18 dm

3
/s = 4,25 m

3
/h 

 
Zapotrzebowanie na wodę w systemie dobowym i miesięcznym. 
Przyjęto ilość osób n= 18 osób (18 łóżek) 
Przeciętne normy zużycia wody wg normy dla zakładów opiekuńczo-wychowawczych :  
- 160 dm

3
/łóżko na dobę, 

- 4,8 m
3
/łóżko na miesiąc 

Qśr dobowe = 160 dm
3
 · 18 łóżek = 2880 dm

3
/dobę 

Qśr miesięczne = 4,8 m
3
 · 18 osób = 86,4 m

3
/miesiąc  

8.4. Węzeł wodomierzowy. 

Dobrano wodomierz objętościowy typu ALTAIR φ25mm qnom=6,3m
3
/h. 

 
Sprawdzenie poprawności doboru: 
 
0,5 Qmax < q < 0,7 Qmax  [wg Chudzickiego] 
 
Gdzie: 
q – przepływ obliczeniowy (rzeczywisty) przez wodomierz [m

3
/h] 

Qmax – maksymalny strumień objętości [m
3
/h]  

 
0,5·6,3 m

3
/h  < 4,25 m

3
/h  < 0,7·6,3 m

3
/h   

3,15 m
3
/h  < 4,25 m

3
/h  < 4,41 m

3
/h   

 
Warunek jest spełniony, wodomierz został dobrany poprawnie. 
 
Projektowany wodomierz należy zabudować w miejscu wejścia istniejącego przyłącza do budynku tj. w piwnicy na 
ścianie wewnętrznej. Wodomierz montować na dedykowanej konsoli wsporczej. Przed i za wodomierzem 
zamontować zawory kulowe odcinające. Jeden z zaworów kulowych powinien posiadać spust. Za drugim zaworem 
odcinającym należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA oraz manometr. 

8.5. Przygotowanie ciepłej wody. 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w stojącym podgrzewaczu c.w.u. o pojemności 300dm
3
  

z wbudowaną wężownicą grzejną. Wężownica grzejna zasilana będzie czynnikiem z wiszącego kotła gazowego  
w trybie równoległym lub priorytetu  w stosunku do instalacji c.o. 
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W celu poprawy komfortu użytkowania oraz zabezpieczenia przed poparzeniem na wylocie ciepłej wody  

z podgrzewacza należy zabudować termostatyczny 3-dr. Zawór mieszający c.w.u. o średnicy φ25mm w zakresie 
pracy 35÷60°C, kvs4,2m

3
/h. 

Podgrzewacz c.w.u. należy zabezpieczyć przed wahaniami ciśnienia wskutek zmiany temperatury poprzez 
zabudowę na przewodzie wody zimnej dolotowej do podgrzewacza c.w.u. przeponowego naczynia wzbiorczego  
o pojemności min. 18dm

3
. 

Podgrzewacz c.w.u. należy zabezpieczyć przed przekroczeniem ciśnienia ponad dopuszczalne poprzez zabudowę na 

przewodzie dolotowym z.w. membranowego zaworu bezpieczeństwa o średnicy φ20mm i ciśnieniu otwarcia 
pOTW=0,6MPa. 

8.6. Węzeł cyrkulacji ciepłej wody. 

W celu utrzymania komfortu cieplnego zastosowano przewód cyrkulacyjny wody ciepłej.  
Przepływ w obiegu będzie wymuszony pompą cyrkulacyjną do wody użytkowej. 
Należy zastosować pompę obiegową cyrkulacyjna do wody użytkowej z korpusem ze stali nierdzewnej, mosiądzu 
lub z brązu o punkcie pracy: przepływ m=0,1m

3
/h i wysokość podnoszenia H=5,0kPa. 

Układ cyrkulacyjny wody ciepłej  wyposażyć w zawory odcinające, zwrotny i filtr siatkowy. 

8.7. Armatura instalacji wodociągowej. 

Baterie umywalkowe czasowe, stojące z pokrętłem mieszania wody ciepłej i zimnej. 
Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych z dźwignią, czasowa, stojąca z pokrętłem mieszania wody ciepłej  
i zimnej. 
Baterie zlewozmywakowe stojące z głowicą mieszającą i wyciąganą wylewką. 
Bateria natryskowa natynkowa czasowa z pokrętłem do regulacji temperatury wody oraz zintegrowanymi filtrami  
i zaworami zwrotnymi. 
Zawory podejściowe bateryjne ½” – 3/8”  kątowe z filtrem. 

8.8. Przewody instalacji wodociągowej. 
Przewody wody użytkowej wykonać z  rur trójwarstwowych polipropylenowych, w których warstwa zewnętrzna  
i wewnętrzna są wykonane z PP-RCT, a środkowa warstwa zawiera mieszankę stabilizującą z włókna szklanego lub 
węglowego. Rury polipropylenowe spełniające wymagania wg klasyfikacja warunków eksploatacji wg PN-EN ISO 
15874-1 – klasy 1 dostarczanie ciepłej wody (60°C). 
Rury i kształtki należy łączyć ze sobą poprzez zgrzewanie polifuzyjne, zaś armaturę z instalacją łączyć za pomocą 
kształtek przejściowych gwintowanych. Armaturę stosować gwintowaną mosiężną. 

8.9. Prowadzenie przewodów. 
Przewody rozprowadzające prowadzić pod sufitem w przestrzeni sufitu podwieszanego. 
Przewody w poszczególnych węzłach prowadzić po ścianach wewnętrznych w bruzdach. 
Przewody prowadzone w bruzdach ścian zewnętrznych zaizolować termicznie i przeciwskropleniowo. 
Dopuszcza się rozprowadzenie przewodów w poszczególnych węzłach sanitarnych w warstwach posadzkowych. 
Przewody należy prowadzić prostopadle i równolegle do ścian. 
Przewody wody zimnej nie powinny być prowadzone powyżej przewodów wody ciepłej. 
Nie prowadzić przewodów wodnych powyżej przewodów elektrycznych i gazowych. 
Minimalne odległości przewodów wodnych od przewodów: 

− elektrycznych – 0,5m przy prowadzeniu równoległym i 0,05m przy skrzyżowaniach 

− gazowych – 0,15m przy prowadzeniu równoległym i przy skrzyżowaniach 

8.10. Montaż przewodów z tworzyw sztucznych PP. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów z przekładką gumową  
i wsporników metalowych. Podejścia wody ciepłej i zimnej należy dodatkowo mocować przy punktach poboru. 
Rury z polipropylenu należy łączyć ze sobą poprzez zgrzewanie polifuzyjne mufowo-nyplowe. 
Wykonywanie połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki przejściowe. 
Rury z polipropylenu montowane w bruzdach należy zabezpieczyć izolacją z pianki polietylenowej tak aby nie 
stykały się z zaprawą wypełniającą bruzdy. 
Maksymalne orientacyjne odległości pomiędzy punktami przesuwnymi mocowania przewodów:  

− Średnica rury φ20 – rozstaw podpór maks. co 120cm, 

− Średnica rury φ25 – rozstaw podpór maks. co 140cm, 

− Średnica rury φ32 – rozstaw podpór maks. co 145cm, 

− Średnica rury φ40 – rozstaw podpór maks. co 150cm, 
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8.11. Rozszerzalność liniowa,  kompensacja wydłużeń termicznych i mocowanie przewodów. 
Rury wielowarstwowe stabilizowane mają pięciokrotnie mniejszy współczynnik wydłużalności termicznej od rur 
jednorodnych. Z tego względu przy zastosowaniu rur z wkładka bazaltową lub aluminiową nie trzeba 
kompensować odcinków poziomych o długości do 40m. Podpory przesuwne w rozstawie jw. zaś punkty stałe 
montowane maksymalnie co 6m. Przewidziano kompensację naturalną przewodów poprzez naturalną zmianę 
trasy, zaś przy pionach poprzez odsadzki. 

8.12. Tuleje ochronne. 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę,  
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.  
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony,  
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na 
rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się  
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany  
w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności 
ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 
technicznym. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. 
 

8.13. Izolacja termiczna. 
Grubości izolacji należy wykonać wg p.1.5. „Wymagania izolacji cieplnej przewodów  
i komponentów” Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Przewody należy zaizolować izolacją z pianki polietylenowej gr. 9mm dla wody zimnej i  gr. 20mm dla wody ciepłej i 
cyrkulacji . 
W bruzdach dopuszcza się wykonanie izolacji gr. 6mm niezależnie od rodzaju przewodu. 

8.14. Przygotowanie instalacji wodociągowej do odbioru. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów. Przed pomalowaniem oraz 
wykonaniem izolacji. Badanie szczelności należy wykonać wodą.  Przed przystąpieniem do badania instalacje należy 
skutecznie przepłukać wodą. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenie zabezpieczające przed 
przekroczeniem dopuszczalnych wartości ciśnienia i temperatury. Do instalacji należy podłączyć ręczna pompę 
wyposażoną w zbiornik wodny, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania używać 
manometru tarczowego 150mm. Wartość ciśnienia próbnego wynosi 1,5 x ciśnienie robocze ale nie mniej niż 9bar. 
Wartość ciśnienia próbnego wynosi 9bar. Po nabiciu ciśnienia do wartości wymaganej należy przez okres 2 godzin 
ją obserwować a w przypadku braku przecieków należy próbę uznać za pozytywną. 
Wodę ciepłą i cyrkulację po zakończonej próbie ciśnienia należy poddać badaniu przepływu przy ciśnieniu 
roboczym wodą o temp. 60°C. 

8.15. Uwagi do instalacji wodociągowej. 
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w sposób niepogarszający 
właściwości przegrody tzn.: 
- przejście o średnicy do 4 cm – wypełnić masą ogniochronną o EI jak przegrody 
- przejście o średnicy powyżej 4 cm – zastosować masę ogniochronną i kołnierz o EI jak przegrody 
Powyższe dotyczy ścian i stropów oddzielenia pożarowego z pomieszczeń zamkniętych o EI przynajmniej równym 
lub większym 60. 
Prace wykonawcze należy realizować w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wodociągowych– COBRTI INSTAL zeszyt 7. 

8.16. Wytyczne budowlane. 
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W ramach prac budowlanych towarzyszących należy: 

− wykonać bruzdy pod nową instalację wodną, 

− wykonać przebicia i przekucia ścian i stropów, 

− wykonać obróbki po przejściach instalacyjnych w tym przejściach p.poż, 

8.17. Wytyczne elektryczne. 
W zakresie branży elektrycznej należy: 

− podłączyć pompę cyrkulacyjną, 

− zabudować zegar czasowy cyrkulacji (jeżeli automatyka kotła nie będzie mogła realizować sterowania 
czasowego), 

− podłączyć anodę magnezową w zbiorniku, 

8.18. Zestawienie materiałów instalacji wodociągowej. 

Lp Wyszczególnienie Ilość Jedn. 

1. Rura PP-R z wkładką stabilizującą (Carbo/Glass)  PN 8 (PN16), (S3,2/SDR7,4) φ20x2,8 146 mb 

2. Rura PP-R z wkładką stabilizującą (Carbo/Glass)  PN 8 (PN16), (S3,2/SDR7,4) φ25x3,5 23 mb 

3. Rura PP-R z wkładką stabilizującą (Carbo/Glass)  PN 8 (PN16), (S3,2/SDR7,4) φ32x4,4 17 mb 

4. Rura PP-R z wkładką stabilizującą (Carbo/Glass)  PN 8 (PN16), (S3,2/SDR7,4) φ40x5,5 33 mb 

5. Rura PP-R z wkładką stabilizującą (Carbo/Glass)  PN 8 (PN16), (S3,2/SDR7,4) φ50x6,9 8 mb 

5. Zawór kulowy odcinający gwintowany φ15mm ze śrubunkiem 3 Szt.  

6. Zawór kulowy odcinający gwintowany φ25mm ze śrubunkiem 1 Szt. 

7. Zawór kulowy odcinający gwintowany φ32mm ze śrubunkiem 3 Szt. 

8. Termostatyczny zawór mieszający 3-dr do regulacji temperatury c.w.u. średnicy φ25mm 
posiadający funkcję bez oparzeń + śrubunki z zaworami zwrotnymi na podejściu 
zakres regulacji temperatury: 35 ÷ 60°C 
DN: 25 
Kvs: 4,2 m³/h 
przyłącze: G1¼’’ 
maksymalna temperatura: 110°C 
maksymalne ciśnienie: 10 bar 

1 Szt. 

9. Zawór zwrotny kulowy φ15mm, 4 Szt. 

10. Zawór zwrotny kulowy φ32mm, 1 Szt. 

11. Filtr siatkowy gwintowany do wody φ15mm 1 Szt. 

12. Pompa obiegowa cyrkulacyjna do wody użytkowej z korpusem ze stali nierdzewnej, 
mosiężna lub z brązu o punkcie pracy: przepływ m=0,1m

3
/h i wysokość podnoszenia 

H=5,0kPa wraz ze śrubunkami 

1 Kpl. 

13. Przeponowe naczynie wzbiorcze do wody użytkowej o poj. 18dm
3
 1 Szt. 

14. Membranowy zawór bezpieczeństwa φ20, pOTW=0,6MPa 1 Szt. 

15. Termometr bimetaliczny w zakresie 0÷80°C 4 Szt. 

16. Manometr w zakresie 0÷1,0MPa 1 Szt. 

17. Zawór kulowy gwintowany φ15mm – czerpalny ze złączką do węża  4 Szt. 

18. Zawór kulowy „mini” z filtrem ½” – 3/8” chrom  34 Kpl. 

19. Izolacja z pianki polietylenowej φ20 gr.9mm  73 mb 

20. Izolacja z pianki polietylenowej φ25 gr.9mm  13 mb 

21. Izolacja z pianki polietylenowej φ32 gr.9mm 10 mb 

22. Izolacja z pianki polietylenowej φ40 gr.9mm 16,5 mb 

23.. Izolacja z pianki polietylenowej φ50 gr.9mm 8 mb 

23. Izolacja z pianki polietylenowej φ20 gr.20mm 73 mb 

24. Izolacja z pianki polietylenowej φ25 gr.20mm 10 mb 

25. Izolacja z pianki polietylenowej φ32 gr.20mm 7 mb 

26. Izolacja z pianki polietylenowej φ40 gr.20mm 16,5 mb 

27. Rura ochronna na rurę φ20 7,3 mb 

28. Rura ochronna na rurę φ25  5,5 mb 

29. Rura ochronna na rurę φ32 3 mb 

30. Rura ochronna na rurę φ40 3 mb 

31. Rura ochronna na rurę φ50 2 mb 
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32. Przejście ogniochronne EI60 dla rury do 40mm (masa lub kołnierz) 10 Kpl. 

33. Przejście ogniochronne EI120 dla rury do 40mm (masa lub kołnierz) 3 Kpl. 

34. Stelaż podtynkowy do wc (płuczka 3/6litra, przycisk dwudzielny)  4 Szt. 

35. Stelaż podtynkowy do wc dla niepełnosprawnych (płuczka 3/6litra, przycisk dwudzielny)  1 Szt. 

36. Bateria umywalkowa stojąca z głowicą mieszającą czasowa 8 Szt. 

37. Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych stojąca  z głowicą mieszającą czasowa 1 Szt. 

38. Bateria zlewozmywakowa ścienna z głowicą mieszającą i wyciąganą wylewką 4 Szt. 

39. Bateria natryskowa natynkowa czasowa z pokrętłem ciepłej wody oraz zintegrowanymi 
filtrami i zaworami zwrotnymi 

5 Kpl. 

40. Skrzynka podtynkowa rewizyjna 30x30cm ze stali nierdzewnej  3 Szt. 

41. Układ wodomierzowy: 

- zawór kulowy φ40mm – 2szt. 

- wodomierz objętościowy φ25mm wraz z konsolą i śrubunkami – 1szt. 

- zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA φ40mm – 1szt. 

1 Kpl. 

42. Rura ochronna PEφ63 na rurę przyłącza wodociągowego 1,5 mb 

43. Przejście wodo i gazoszczelne na rurę przyłącza wodociągowego  1 Kpl. 

9. INSTALACJA KANALIZACYJNA. 

9.1. Stan istniejący. 

W chwili obecnej do budynku doprowadzone jest przyłącze kanalizacji sanitarnej ks160z dwoma przykanalikami 
wchodzącymi do piwnic budynku. W budynku istnieją przewody kanalizacyjne i są przeznaczone do demontażu. 

9.2. Stan projektowany. 

Projekt obejmuje wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie budynku. Przewidziano podłączenie 
nowej instalacji do istniejących przykanalików wychodzących z budynku. 
Projektowana instalacja wykonana będzie jako grawitacyjna z trzema pionami zbiorczymi i odpowietrzeniem ponad 
dach. Kanalizacja będzie prowadzona w szachcie instalacyjnym oraz jako podposadzkowa w części parterowej.  
Skanalizowanie piwnic odbywać się będzie z wykorzystaniem studni z pompą pływakową do której napływały będą 
ścieki szare („niefekalne”) z wpustów podłogowych pomieszczeń piwnicznych. W studni zabudowana będzie 
pompa zanurzeniowa z pływakiem, która przewodem tłocznym przeniesie nagromadzone  ścieki do najbliższej 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

9.3. Obliczenia instalacji kanalizacyjnej. 

 

Rodzaj punktu czerpalnego Kanalizacja 

1 2 3 4 

 Ilość Odpływ DU [dm
3
/s] Razem [dm

3
/s] 

wc 5 2,0 10,0 

umywalka 9 0,5 4,5 

zlewozmywak 1 1,0 1,0 

zlew gospodarczy 3 1,0 1,0 

natrysk 5 1,0 5,0 

pralka 2 1,5 3,0 

zmywarka 1 1,5 1,5 

wpust podłogowy φ50 6 0,9 5,4 

  ∑DU 31,4 

 
q = K · (∑DU)

0,5 
 

gdzie: 
∑DU – suma normatywnych odpływów  ∑DU = 31,4 [dm

3
/s] 

K- wpółczynnik charakterystyczny dla budynku K=0,5 
 
Obliczeniowy przepływ wody dla lokalu wynosi: 
q = 0,5 · (31,4)

0,5
 = 2,80 dm

3
/s 
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Ścieki sanitarne należy odprowadzić dwoma przykanalikami φ160x4,7 do studzienki rewizyjnej i przyłącza. 

9.4. Odbiornik ścieków sanitarnych. 

Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej ksφ160mm. 

9.5. Przewody i elementy kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku należy wykonać trasą pokazaną na planszy zagospodarowania 

terenu z wykorzystaniem rurociągów kanalizacji zewnętrznej typu PVC-U kl. SN8 „litych” φ160x4,7mm oraz 

typowych studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego φ425mm.  
Zagłębienie minimalne przewodów kanalizacji sanitarnej min. 1,0m p.p.t. 
Przewody układać w gotowym wykopie na wcześniej zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. 
Po wykonaniu próby szczelności przewody zasypać z wykonaniem osbypki piaskowej gr. min. 30cm. 
Minimalny spadek projektowanych przewodów kanalizacji sanitarnej wynosi 1,5%. 

Studzienki rewizyjne na trasie kanalizacji sanitarnej należy wykonać z tworzywa sztucznego φ425mm ze 
zwieńczeniem włazem żeliwnym na teleskopie w klasie zwieńczenia  min. B125. 
Studzienki należy posadowić na podsypce cementowo-piaskowej gr. min. 10cm. 

9.6. Przewody i elementy kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z poszczególnych węzłów sanitarnych należy wykonać poprzez trzy piony 

PVC/PP-HT φ110 a następnie poziomami podposadzkowymi wykonanymi z rur typu PVC-U kl. SN8 „litych” 

φ160x4,7mm i φ110x3,2mm w stronę istniejących przykanalików. 
Podejścia pod piony oraz przybory sanitarne wykonać z rur PVC/PP-HT popielatych.  
Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pomocą syfonu wodnego.  
Odprowadzenie z umywalki dla niepełnosprawnych wykonać za pomocą syfonu podtynkowego. 

Opowietrzenie instalacji odbywało się będzie jednym pionem ponad dach z wywiewką kanalizacyjną φ110/160 oraz 

projektowanym napowietrzaczem φ110 zlokalizowanym w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rurę wywiewną 
wyprowadzić min. 50 cm ponad dach. 
Na pionach należy zamontować czyszczaki rewizyjne. 
W budynku przewidziano następujące przybory sanitarne: 

− Umywalka z otworem i przelewem 50x40cm z postumentem, 

− Umywalka dla niepełnosprawnych 65x55cm z syfonem podtynkowym, 

− Zlewozmywak wpuszczany w blat 2-komorowy z ociekaczem i szafką, 

− Zlew/komora gospodarcza z tworzywa sztucznego ,  

− Zestaw wc ze stelażem podtynkowym, miski wiszącej z odpływem poziomym z przyciskiem spłukującym 
3/6l,deską sedesową wolnoopadającą, 

− Zestaw wc ze stelażem podtynkowym, miski wiszącej z odpływem poziomym z przyciskiem spłukującym 
3/6l,deską sedesową wolnoopadającą – dla osób niepełnosprawnych, 

− Brodzik podpłytowy 90x90 z odpływem liniowym ze stali nierdzewnej, 
Przykanaliki wchodzące do budynku należy zabezpieczyć przed „cofką” od strony sieci poprzez zasuwą burzową 
wewnątrz budynku lub w studzience rewizyjnej. 

9.7. Prowadzenie przewodów. 

Przewody odpływowe prowadzone pod posadzką pomieszczeń należy układać tak aby minimalne przykrycie 
przewodu wynosiło min. 30cm. Przewody układać na podsypce piaskowej gr. min. 20cm. 

Przy przejściu przez ściany fundamentowe należy zastosować tuleje ochronne z rur PVC-U φ250. 
Przewody ponad posadzką należy prowadzić po ścianach wewnętrznych i w bruzdach. 
Przewody w bruzdach należy układać z użyciem pianki poliuretanowej lub tektury falistej. 
Przewody kanalizacyjne układać należy kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 
Załamania o kącie 90° wykonać należy za pomocą dwóch kolan 45°. 

9.8. Montaż urządzeń i przewodów. 

Przewody z rur PVC i PP łączyć przy użyciu kielichów z pierścieniami gumowymi. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane przy pomocy trójników o kącie rozwarcia nie 
większym niż 45°. 
Na przewodach pionowych stosować uchwyty do przegród budowlanych co max. 1,25m. 
Kompensacja wydłużeń termicznych odbywać się będzie poprzez luz na kielichu pomiędzy kształtką  
a rurą. 
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Czyszczaki kanalizacyjne należy umieścić: 

− na przewodzie odpływowym przy wyjściu z budynku (studzienka φ425 na zewnątrz), 

− na przewodach spustowych przed przejściem ich do przewodów odpływowych, 
Wpusty podłogowe należy umieścić: 

− w sanitariatach (przez odpływ liniowy pod prysznicem), 

− w pralni/suszarni 

− w kotłowni i pomieszczeniu z wodomierzem, 
Wysokość położenia krawędzi przyborów sanitarnych nad podłogą: 

− zlewozmywak   …………………….. 80÷90 cm, 

− umywalka  …………………….. 75÷80 cm, 

− miska ustępowa   ……................. 40 cm, 

− syfon pralki, zmywarki   …………..……….. 50 cm, 

9.9. Badanie szczelności przewodów. 

Podczas badania szczelności instalacji kanalizacyjnej należy dokonać następujących sprawdzeń: 
• podejścia i przewody spustowe(piony) kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody 
• kanalizacyjne przewody odpływowe odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdzić  na szczelność przez 
oględziny po napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem 

9.10. Zestawienie materiałów instalacji kanalizacyjnej. 

 INSTALACJA KANALIZACYJNA     

Lp Wyszczególnienie Wielkość Ilość Jednostka 

1. Rura kanalizacyjna wewnętrzna PP-HT φ110x2,6 φ110x2,6 29,6 mb 

2. Rura kanalizacyjna wewnętrzna PP-HT φ75x2,5 φ75x2,5 7,9 mb 

3. Rura kanalizacyjna wewnętrzna PP-HT φ50x2,5 φ50x2,5 29,9 mb 

4. Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U SN8 lita φ110x3,2 φ110x3,2 9,7 mb 

5. Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U SN8 lita φ160x4,7 φ160x4,7 20,7 mb 

6. Rura polipropylenowa do wody zimnej φ40x5,5 φ40x5,5 12 mb 

7. Wywiewka kanalizacyjna φ 110/160 110/160 1 Szt. 

8. Napowietrzacz kanalizacyjny φ 110 φ110 1 Szt. 

9. Czyszczak kanalizacyjny φ110 φ110 3 Szt. 

10. Umywalka z otworem i przelewem 50x40cm z postumentem 50x40cm 8 Szt. 

11. Umywalka z otworem i przelewem 65x55cm dla niepełnosprawnych z 
syfonem podtynkowym 

65x55cm 1 Szt. 

12. Zlewozmywak wpuszczany w blat 2-komorowy z ociekaczem i szafka 78x47,5cm 1 Kpl. 

13. Zlew/komora gospodarcza z tworzywa sztucznego, 55x45cm 3 Szt. 

14. Zestaw wc ze stelażem podtynkowym: 

− Stelaż podtynkowy z płuczką, 

− miska wisząca z odpływem poziomym, 

−  przycisk spłukujący 3/6l, 

− deska sedesowa wolnoopadająca, 

podtynkowy 4 Kpl. 

15. Zestaw wc dla niepełnosprawnych ze stelażem podtynkowym: 

− stelaż podtynkowy z płuczką i miejscem na uchywty, 

− miska wisząca dla niepełnosprawnych z odpływem poziomym, 

−  przycisk spłukujący 3/6l, 

− deska sedesowa wolnoopadająca, 

podtynkowy 1 Kpl. 

16. Brodzik podpłytowy 90x90 z odpływem liniowym ze stali nierdzewnej, 90 cm 5 Kpl. 

17. Pralka automatyczna (standard do ustalenia z inwestorem) - 2 Szt. 

18. Wpust podłogowy z kołnierzem uszczelniającym i kratką nierdzewną i 
odpływem pionowym  

φ50 6 Szt. 

19. Syfon brodzikowy   5 szt. 

20. Syfon umywalkowy   8 szt. 

21. Syfon umywalkowy podtynkowy dla osób niepełnosprawnych  1 szt. 

22. Syfon zlewozmywakowy  4 szt. 

23. Syfon podtynkowy do pralek i zmywarek  3 szt. 
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24. Studzienka bezodpływowa z pompą zatapialną 

- betonowa średnicy φ500 , wysokości H=1,0m, 
- z zatapialną pompą pływakową do wody czystej , 
- zwieńczenie włazem z kratownicy lub pełnym, 

φ500 1 Kpl. 

10. INSTALACJA GAZOWA. 

10.1. Stan istniejący. 

W chwili obecnej w budynku brak jest instalacji gazowej.  

10.2. Stan projektowany. 

W ramach inwestycji zaprojektowano, jako główne źródło ciepła dla budynku, wiszący kondensacyjny kocioł 
gazowy o mocy 28,0kW służący do celów c.o. i c.w.u. .  
Projektowany kocioł gazowy będzie kotłem wiszącym z zamkniętą komorą spalania (typ Cxx). 
Kocioł umieszczono w pomocniczym pomieszczeniu technicznym na poziomie istniejących piwnic budynku. 
Pomieszczenie to będzie wyposażone w wentylację grawitacyjną oraz nawiew przez kanał typu „z”. 
Odprowadzenie spalin z kotła oraz doprowadzenie powietrza do komory spalania odbywało się będzie poprzez 

koncentryczny system powietrzno-spalinowy φ80/125 poprowadzony wydzielonym szachtem ponad dach 
budynku. 

10.3. Rodzaj gazu. 

Projektowany budynek zasilany będzie gazem ziemnym, wysoko-metanowym, symbol E.  
Ciśnienie gazu w miejscu przyłączenia wynosi 1,6kPa–2,5kPa - niskie ciśnienie. 

10.4. Główny kurek gazowy. 

Główny kurek dla budynku znajdował się będzie na ścianie budynku w wentylowanej szafce gazowej. 

10.5. Reduktor ciśnienia. 

Nie dotyczy. 

10.6. Punkt pomiarowy. 

Do pomiaru gazu będzie służył gazomierz miechowy typu G2,5 rozstawie króćców: 130[mm] np. firmy Intergaz lub 
Metrix (dostarcza dostawca gazu). Gazomierz zlokalizowany będzie w wentylowanej szafce na ścianie zewnętrznej  
budynku. 

10.7. Przyłącze gazowe. 

W dokumentacji zaznaczono planowaną trasę przyłącza gazowego. Wg przyjętych regulacji przyłącze zostanie 
wykonane przez dostawcę gazu na zasadach ustalonych w umowie przyłączeniowej. 

10.8. System aktywnego bezpieczeństwa gazowego. 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dział IV, Rozdział 7 „Instalacja gazowa na paliwa gazowe” 
§158 p.5 w pomieszczeniu z urządzeniami gazowymi i łącznej mocy < 60 kW nie ma obowiązku stosowania systemu 
detekcji gazu. 

10.9. Przewody i ich prowadzenie. 

Do wykonywania instalacji gazowej należy stosować rury wg PN–80/H–74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane 
na gorąco ogólnego zastosowania” lub rury wg PN–79/H–74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe”.  
Rury i kształtki łączyć za pomocą spawania gazowego.  
Na podłączeniu kotła należy zamontować zawór kulowy odcinający mufowy do gazu oraz filtr siatkowy.  
Palniki gazowe należy łączyć z instalacją gazu zgodnie z DTR-ką.  
Gazowe przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku urządzeń gazowych. Przewody 
prowadzić na ścianach z prześwitem 2-3 cm. Instalacje wykonać zgodnie ze schematem instalacji gazowej. Przejścia 
przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wykonanych z odcinków rur stalowych. 
Przejścia przez ścianę zewnętrzną uszczelnić dobrze masą lub pianką plastyczną odporną na wilgoć i temperaturę. 
Przewody gazowe należy prowadzić pod stropem: 

− w odległości co najmniej 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych, 
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− w odległości co najmniej 0,02m w przypadku krzyżowania się z innymi przewodami. 

− w odległości 15 cm nad przewodami elektrycznymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi 

− w odległości 15 cm pod przewodami c.o. 

− w odległości 10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej 

− w odległości 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących (wyłączników, bezpieczników gniazd wtykowych 
itp.) jeżeli nie są umieszczone we wnękach i oddzielone od siebie przegrodą z materiałów niepalnych 

10.10. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Wszystkie przewody i kształtki należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie.  
Powierzchnie przeznaczone do pomalowania winny być przygotowane zgodnie z wymaganiami PN-70/H-97050-2  
Przewidziano trójstopniowe oczyszczanie powierzchni przez: 

− usunięcie nierówności 

− odtłuszczenie 

− czyszczenie 
Przewiduje się oczyszczenie powierzchni do 3-go stopnia czystości poprzez usunięcie nierówności, odtłuszczenie i 
czyszczenie. 
Należy malować dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną-tlenkową (minią), a następnie dwukrotnie emalią 
ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania w kolorze żółtym. Farby należy nakładać pędzlem. Miedzy 
nakładaniem kolejnych warstw zachować minimum 48-godzinną przerwę.  

10.11. Urządzenia gazowe. 

W budynku zaprojektowano wiszący, kondensacyjny kocioł gazowy, pracujący z zamkniętą komorą spalania o  
mocy QCO=28,0[kW]. Maksymalna moc urządzenia nie może przekraczać 30kW. 

10.12. Wentylacja pomieszczeń z urządzeniami gazowymi. 

W pomieszczeniu z kotłem przewidziano wentylację niezależną od powietrza potrzebnego do spalania  
w komorze gazowej kotła. 
Wentylacja wywiewna realizowany będzie kanałem wentylacyjnym grawitacyjnym o przekroju min. 200cm

2
 

wyprowadzonym ponad dach.  
Wentylacja nawiewna powinna zapewniać niezbędny strumień powietrza dla wentylacji pomieszczenia  
w którym zainstalowany jest kocioł i realizowana będzie kanałem nawiewnym typu „z” o przekroju minimalnym 
200cm

2
. 

10.13. Odprowadzenie spalin z urządzeń gazowych. 

Kocioł należy wyposażyć w koncentryczny system powietrzno-spalinowy φ80/125mm pozwalający na pracę kotła 
niezależnie od rodzaju zastosowanej w pomieszczeniu wentylacji oraz wyprowadzić go ponad dach. System 
powinien być ponadto niepalny, dostosowany do pracy w nadciśnieniu oraz odporny na korozyjne działanie spalin. 

Przewód powietrzno-spalinowy φ80/125 z kotła gazowego, należy dodatkowo obudować, na całej długości 
szachtu, płytami z wełny skalnej gr. 60mm posiadającymi odporność ogniową min. EI60. 

10.14. Próby i odbiory instalacji gazowej. 

Po wykonaniu instalacji gazowej należy dokonać próby jej szczelności powietrzem na ciśnienie min. 50 kPa. W ciągu 
30 minut trwania próby manometr nie powinien wykazywać spadku ciśnienia. Jeżeli trzykrotna próba da wynik 
negatywny to instalację należy zdemontować i wykonać na nowo. Badanie szczelności połączeń (kurków itp.) należy 
wykonać przez powlekanie połączeń wodą mydlaną. Wszystkie nieszczelności należy w tym przypadku usunąć 
poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.  
Odbiór instalacji gazowej może być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prób szczelności instalacji 
dokonanych w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiór instalacji polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z projektem z uwzględnieniem ewentualnych zmian w/g zapisów w dzienniku budowy, sprawdzeniu 
atestów i certyfikatów urządzeń gazowych oraz protokołów wykonania prób i badań (próby szczelności, 
odpowietrzania i napełniania instalacji gazem, badań urządzeń i zespołów stanowiących część urządzeń gazowych 
zasilanych prądem elektrycznym o napięciu wyższym niż bezpieczne oraz kontroli urządzeń zabezpieczających, 
redukcyjnych i regulacyjnych). 

10.15. Odpowietrzenie i zagazowanie instalacji gazowej. 
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Po dokonaniu w/w próby instalację gazową należy odpowietrzyć i zagazować. W ten sposób zostanie również 
oczyszczonya z resztek zanieczyszczeń mechanicznych. Prace te oraz przyłączenia do źródła gazu wykonują brygady 
specjalistyczne. 

10.16. W zakresie robót budowlanych: 

Przewód powietrzno-spalinowy φ80/125 z kotła gazowego, należy dodatkowo obudować, na całej długości szachtu, 
płytami z wełny skalnej gr. 60mm posiadającymi odporność ogniową min. EI60. 
Wykonać przejścia przez przegrody budowlane. 
Wykonać otwór pod kanał nawiewny w ścianie zewnętrznej. 

10.17. W zakresie bhp i p.poż: 

Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego  wykonać jako i przeciwpożarowe. 
Pozostałe przejścia przewodów przez ściany wykonać jako gazoszczelne. 
Wszelkie prace remontowe należy prowadzić zgodnie z §28 Rozporządzenia MSW z dnia 3.11.1992r. (Dz. U. nr 92z 
1992r). 

10.18. Zestawienie materiałów instalacji gazowej. 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. 

 INSTALACJA GAZOWA   

1. Kondensacyjny, gazowy kocioł c.o. i c.w.u.  wg części technologicznej 1 kpl. 

2. 

System powietrzno-spalinowy φ80/φ125: 

- adapter przyłączeniowy φ80/φ125 – 1 szt., 

- trójnik rewizyjny φ80/φ125 – 1szt., 

- kolano 87°  φ80/φ125 ze wspornikiem – 1 szt., 

- rura prosta φ80/φ125 L=1,0mb – 13 szt., 
- zakończenie pionowe systemu współosiowego – 1 szt., 
- płyta dachowa prosta – 1 szt. 

1 kpl. 

4. Rura stalowa czarna do gazu φ20 1,5 mb 

5. Rura stalowa czarna do gazu φ25 7,5 mb 

6. Zawór kulowy odcinający, gwintowany φ20 ze śrubunkiem 1 Szt. 

7. Zawór kulowy odcinający, gwintowany φ25 ze śrubunkiem 1 Szt. 

8. Filtr siatkowy do gazu φ20 1 Szt. 

9. Gazomierz miechowy G2,5-130cm z konsolą montażową i półśrubunkami 1 Kpl. 

10. Wentylowana szafka gazowa  1 Kpl. 

10. Rura ochronna stalowa φ40 0,6 mb 

11. Masa ogniochronna p.poż. do przejść instalacyjnych 1 opak. 

12. 
Kanał nawiewny typu „z” φ160 spiro l=2,0mb z kratką czerpną ścienną i kratka nawiewną z 
przepustnicą  

1 Kpl. 

11. INSTALACJA WENTYLACYJNA. 

11.1. Dane ogólne instalacji wentylacyjnej. 

Podstawa prawna: 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- PN-83-B-03430/Az3 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  
i użyteczności publicznej-Wymagania. 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Przewidziano niezbędną minimalną ilość powietrza: 

− 20 m
3
/h na jedną osobę przewidzianą na pobyt stały  

− 50 m
3
/h dla łazienki z ustępem lub bez 

− 30 m
3
/h dla pomieszczeń pomocniczych bez okien 

− 2 V/h dla kuchni, jadalni i pomieszczeń socjalnych, 
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W budynku zaprojektowano: 

− Układ NW1 – wentylacja mechaniczna cz. socjalnej męskiej – Vn/Vw=1145m
3
/h / 610 m

3
/h, 

− Układ W2 – wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczenia wózkowni – Vw=30m
3
/h 

− Układ W3 – wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczeń sanitariatów parter – Vw=180m
3
/h 

− Układ W4 – wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczeń sanitariatów piętro – Vw=80m
3
/h 

− Układ W5 – wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczeń kuchennych piętro– Vw=155m
3
/h 

− Układ W6 – wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczeń sanitariatów piętro – Vw=120m
3
/h 

− Układ W7 – wentylacja grawitacyjna pozostałych pomieszczeń (piwnica, szyb windowy, pomieszczenie pod 
klatka schodową, kratki transferowe), 

11.2. Bilans powietrza wentylacyjnego. 

Bilans powietrza wentylacyjnego 

Nr. 
Pom. Nazwa Pow. Wys. Kub. Naw. Wyw. Krotność Układ Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [V/h] 

N1W1 Wentylacja nawiewno-wywiewna ogólna 

0.02 Korytarz 13,53 2,64 35,72 130   3,64 N1W1 kompensacja do pom. 0.07, 0.08, 0.11 

0.04 Pokój dla mieszkańców 13,27 2,64 35,03 40 40 1,14 N1W1 min. 1V/h lub 20m3/osobę 

0.05 Pokój dla mieszkańców 26,44 2,64 69,80 70 70 1,00 N1W1 min. 1V/h lub 20m3/osobę 

0.06 Pokój dla mieszkańców 17,96 2,64 47,41 60 60 1,27 N1W1 min. 1V/h lub 20m3/osobę 

0.10 Pokój kierownika obiektu 7,01 2,64 18,51 50   2,70 N1W1 kompensacja do pom. 0.09 

1.02 Korytarz 13,62 2,64 35,96 140   3,89 N1W1 kompensacja do pom. 1.06, 1.07, 1.08 

1.03 Pokój dla mieszkańców 24,66 2,64 65,10 70 70 1,08 N1W1 min. 1V/h lub 20m3/osobę 

1.04 Pokój dla mieszkańców 26,13 2,64 68,98 70 70 1,01 N1W1 min. 1V/h lub 20m3/osobę 

1.05 Jadalnia 18,03 2,64 47,60 95 0 2,00 N1W1 
min. 2V/h kompensacja do pom. 1.05a 
(kuchnia) 

2.02 Korytarz 13,95 2,82 39,34 120   3,05 N1W1 kompensacja do pom. 2.07, 2.08, 2.09 

2.03 Pokój dla mieszkańców 22,98 2,82 64,80 70 70 1,08 N1W1 min. 1V/h lub 20m3/osobę 

2.04 Pokój dla mieszkańców 27,31 2,82 77,01 80 80 1,04 N1W1 min. 1V/h lub 20m3/osobę 

2.05 Pokój do pobytu dziennego 18,39 2,82 51,86 110 110 2,12 N1W1 min. 2V/h  

2.06 Pokój do pobytu dziennego 6,16 2,82 17,37 40 40 2,30 N1W1 min. 2V/h  

W2 Wentylacja wywiewna pomieszczenia wózkowni parter 

  Parter                 

0.03 Wózkownia 9,72 2,64 25,66 0 30 1,17 W2 
nawiew za pomocą nawietrzaka 
okiennego 

          0 30       

W3 Wentylacja wywiewna pomieszczenia higieniczno-sanitarne parter 

0.07 Łazienka z przedsionkiem 5,63 2,64 14,86 0 50 3,36 W3 kompensacja z pom. 0.02 

0.08 
Łazienka dla Osób 
Niepełnosprawnych 6,71 2,64 17,71 0 50 2,82 W3 kompensacja z pom. 0.02 

0.09 
Łazienka Kierownika 
Obiektu 3,33 2,64 8,79 0 50 5,69 W3 kompensacja z pom. 0.10 

0.11 
Pomieszczenie 
porządkowe 1,71 2,64 4,51 0 30 6,65 W3 kompensacja z pom. 0.02 

W4 Wentylacja wywiewna pomieszczenia higieniczno-sanitarne piętro 

1.06 Łazienka z przedsionkiem 6,39 2,64 16,87 0 50 2,96 W4 kompensacja z pom. 1.02 

1.08 
Pomieszczenie 
porządkowe 1,74 2,64 4,59 0 30 6,53 W4 kompensacja z pom. 1.02 

W5 Wentylacja wywiewna pomieszczenia kuchenne piętro 

1.05a Kuchnia przy jadalni 6,54 2,64 17,27 0 95 5,50 W5 min. 2V/h  kompensacja z pom. 1.05 

1.07 
Pom. do spożywania 
posiłków 11,05 2,64 29,17 0 60 2,06 W5 min. 2V/h kompensacja z pom. 1.02 

W6 Wentylacja wywiewna pomieszczenia higieniczno sanitarne poddasze 

2.07 Łazienka z przedsionkiem 6,23 2,82 17,57 0 50 2,85 W6 kompensacja z pom. 2.02 
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2.08 
Pomieszczenie do prania i 
suszenia 10,81 2,82 30,48 0 40 1,31 W6 min. 2V/h  kompensacja z pom. 2.02 

2.09 
Pomieszczenie 
porządkowe 1,74 2,64 4,59 0 30 6,53 W6 kompensacja z pom. 2.02 

11.3. Parametry obliczeniowe powietrza. 

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z normą PN-76/B-03420: 
Okres letni – przyjęto II strefę klimatyczną  
Temperatura powietrza zewnętrznego – TL = 30°C 

Wilgotność względna powietrza - ϕL = 43% 
Okres zimowy – przyjęto III strefę klimatyczną  
Temperatura powietrza zewnętrznego – TZ = -20°C 

Wilgotność względna powietrza - ϕZ = 95% 
 
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego przyjęto zgodnie z normą PN-76/B-03421: 
Okres letni  
Wg rzeczywistej warunków zewnętrznych. 
Okres zimowy  
Temperatura powietrza wewnętrznego – Tw = 20 °C 

Wilgotność względna powietrza - ϕw = min. 30% 
Prędkość powietrza – v = 0,2 - 0,3 m/s 

11.4. Urządzenia wentylacyjne. 

Układ NW1 
Centrala główna NW1 zlokalizowana będzie w piwnicach budynku w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu. 
Posiadała będzie następujące parametry: 

− wydajności minimalna VN / VW = 1145 m
3
/h /610 m

3
/h dla sprężu minimalnego dP=100Pa, 

− z odzyskiem ciepła i wilgoci w wymienniku entalpicznym o sprawności odzysku entalpii. min. 68%, 

− by-pass wymiennika, 

− filtracja min. kl. EU5, 

− wentylatory kl. EC, 

− poziom mocy akustycznej max.60dB(A), 

− poziom ciśnienia akustycznego max.45dB(A), 

− dodatkowo grzałki elektryczne pierwotna (1,0kW)  i wtórna (2,5kW) zintegrowane z automatyką centrali i 
posiadające 3 stopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

− typ podwieszany lub stojący, 

− waga: max: 250kg, 

− automatyka z wyświetlaczem graficznym, 
Układ W2 
Wentylator ścienny wywiewny o wydajności V=30m

3
/h przy sprężu 20Pa, dostosowany do pracy dwubiegowej (1 

bieg praca ciągła do 50% wydajności, 2 bieg praca wymuszona 100% wydajności). 
Układ W3 
Wentylator kanałowy typu „silent” z wentylatorem EC, wywiewny o wydajności V=180m

3
/h przy sprężu 50Pa, 

dostosowany do pracy dwubiegowej (1 bieg praca ciągła do 50% wydajności, 2 bieg praca wymuszona 100% 
wydajności). 
Układ W4 
Wentylator kanałowy typu „silent” z wentylatorem EC, wywiewny o wydajności V=80m

3
/h przy sprężu 50Pa, 

dostosowany do pracy dwubiegowej (1 bieg praca ciągła do 50% wydajności, 2 bieg praca wymuszona 100% 
wydajności). 
Układ W5 
Wentylator kanałowy typu „silent” z wentylatorem EC, wywiewny o wydajności V=155m

3
/h przy sprężu 85Pa, 

dostosowany do pracy dwubiegowej (1 bieg praca ciągła do 50% wydajności, 2 bieg praca wymuszona 100% 
wydajności). 
Układ W6 
Wentylator kanałowy typu „silent” z wentylatorem EC, wywiewny o wydajności V=120m

3
/h przy sprężu 50Pa, 

dostosowany do pracy dwubiegowej (1 bieg praca ciągła do 50% wydajności, 2 bieg praca wymuszona 100% 
wydajności). 
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11.5. Przewody wentylacyjne. 

Instalację wentylacyjną należy wykonać z kanałów z blachy ocynkowanej o przekroju okrągłym zwijanych typu 
„spiro” oraz  przekroju prostokątnym typ A/I łączone kołnierzami nasuwanymi. Kratki wentylacyjne łączyć  
z przewodami rozprowadzającymi poprzez izolowane kanały typu „flex”. 
Przewody wykonać w klasie szczelności B stanowiącej min. dla przewodów wentylacyjnych. 

11.6. Wyrzutnie i czerpnie. 

Zaprojektowano: 

− wyrzutnie dachowe lekkie typu CD-C2 montowane na podstawach dachowych lekkich typ PD-B2, 

− czerpnie ścienną metalową wyposażoną w okapniki i siatki zabezpieczające. 

11.7. Elementy wentylacyjne. 

Jako elementy wywiewne zaprojektowano zawory wywiewne chromoniklowe z ramką montażową oraz kratki 
prostokątne z przepustnicą do montażu na kanałach okrągłych. 
Jako elementy transferujące powietrze pomiędzy pomieszczeniami należy stosować kratki transferowe 
wbudowane w stolarkę drzwiową. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podcięcia stolarki lub otwory 
wyrównawcze w ścianach wewnętrznych. Najmniejszy dopuszczalny przekrój netto otworu transferowego wynosi 
220cm

2
. 

11.8. Izolacja. 

W celu zabezpieczenia układu przed utratą ciepła należy wykonać obicie z  samoprzylepnej mata z wełny 
mineralnej z włókien szklanych jednostronnie pokrytej zbrojoną folią aluminiową. 
Maksymalna temperatura użytkowania: 250°C.  
Zastosowana izolacja jest niepalna.  
Grubość izolacji 40mm i 80mm dla kanału czerpnego 
Przewidziano izolację całości instalacji. 

11.9. Tłumienie drgań i hałasu. 

Zaprojektowano urządzenia wentylacyjne z wentylatorami kl. EC z serii silent. 
Zaprojektowano rurowe tłumiki akustyczne za centralą wentylacyjną. 
Urządzenia wentylacyjne należy łączyć z instalacją za pomocą króćców amortyzujących. 
Wentylatory bezwzględnie łączyć do przegród poprzez przekładki lub maty antywibracyjne. 
Do montażu kanałów należy stosować uchwytów z przekładką gumową. 

11.10. Posadowienie central wentylacyjnych. 

Centralę wentylacyjną należy posadowić na posadzce z wykorzystaniem systemu wsporczego, z profili stalowych 
ocynkowanych, dedykowanego pod urządzenie do 200kg. Zestaw powinien posiadać stopy systemowe z gumami 
antywibracyjnymi. 

11.11. Zabezpieczenie przed korozją. 

Należy stosować elementy wentylacji powlekane cynkowo lub malowane proszkowo. 
Na dachu wykonać obicie przewodów i izolacji blachą aluminiową lub ocynkowaną. 

11.12. Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji.  

Czyszczenie instalacji będzie zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych  
w przewodach instalacji lub demontaż elementów składowych instalacji. 

11.13. Bezpieczeństwo pożarowe.  

Materiały zastosowane przy montażu instalacji muszą mieć atest niepalności. 
W instalacji zastosowano klapy p.poż. przy przejściach przez przegrody poziome i pionowe w klasie EIS120.  
Należy zastosować klapy p.poż. z wyzwalaczem termicznym i sprężyną zwrotną. 
Należy zapewnić dostęp do klap p.poż. przez otwory rewizyjne. 
Klapy p.poż. zabudowywać zgodnie z aprobatą ITB. 
Klapy p.poż. oznaczyć po zakończeniu robót. 
Centrala wentylacyjna będzie wyłączana w przypadku zadziałania systemu oddymiania. W tym celu centralka 
systemu oddymiania wygeneruje sygnał do centrali wentylacyjnej powodujący jej wyłączenie. 

11.14. Automatyczna regulacja i sterowanie. 
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Wentylacja mechaniczna winna pracować ciągle z okresowym obniżeniem jej wydajności  
w nocy lub całkowitym wyłączeniem. 
Wentylatory i centrale  muszą być wyposażone w regulatory wydajności i ręcznego wyłączenia. 
Wentylatory wyciągowe muszą być przystosowane do pracy dwubiegowej ciągłej. 

11.15. Montaż przewodów.  

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległości umożliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co 
najmniej 100mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 
mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być 
obłożone wełną mineralną. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 
Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować odpowiednią odpornością na korozję w miejscu 
zamontowania. Do podwieszeń stosować elementy z gumowymi przekładkami. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości. 
Wentylatory i centrale winny być tak zamontowane tak aby nie przenosić wibracji na przegrody. 

11.16. Wytyczne budowlane.  

− wykonać konstrukcję pod centralę wentylacyjną 

− wykonać podpory lub wymiany pod przejścia dachowe 

− wykonać przejścia przez przegrody poziome 

11.17. Wytyczne sanitarne. 

Brak. 

11.18. Wytyczne elektryczne. 

Projektant wymaga by kierownik branży sanitarnej skoordynował z kierownikiem robót elektrycznych zakresy prac. 
Instalacja sterowania pozostaje w gestii wykonawcy instalacji wentylacyjnej, który może zlecić jej wykonanie 
kierownikowi branży elektrycznej. 
 
Wykonać zasilanie: 

− centrali wentylacyjnej NW1 – Pel=4,0kW, ~230V, 50Hz, 

− wentylatora kanałowy W2 - wózkowniaPel=0,2kW, ~1x230V (działanie dwubiegowe ciągłe), 

− wentylatora kanałowy W3 – sanitariaty parter Pel=0,2kW, ~1x230V (działanie dwubiegowe ciągłe), 

− wentylatora kanałowy W4 – sanitariaty piętro Pel=0,2kW, ~1x230V (działanie dwubiegowe ciągłe), 

− wentylatora kanałowy W5 – kuchnia piętro Pel=0,2kW, ~1x230V (działanie dwubiegowe ciągłe), 

− wentylatora kanałowy W6 – sanitariaty poddasze Pel=0,2kW, ~1x230V (działanie dwubiegowe ciągłe), 
Ponadto elementy wentylacji tj. wyrzutnie dachowe należy zabezpieczyć przed wyładowaniami atmosferycznymi 
iglicami instalacji odgromowej. 
Instalacja sterowania pozostaje w gestii wykonawcy instalacji wentylacyjnej, który może zlecić jej wykonanie 
kierownikowi branży elektrycznej. 

11.19. Uwagi. 

Wentylatory wywiewne ścienne, sufitowe należy wyposażyć w elementy sterowania uzgodnione z Użytkownikiem. 
Sterowanie musi uwzględniać wymagania pomieszczeń. 
Prace wykonawcze należy realizować w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wentylacyjnych – COBRTI INSTAL zeszyt 5. 
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11.20. Zestawienie materiałów instalacji wentylacyjnej. 

Nazwa: N1 

Typ: Nawiewny 

Opis: Wentylacja ogólna socjalno-bytowa 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

N1 2 1 CFC* Okrągły króciec elastyczny d= 350 l= 200     0,00   

N1 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 350 l1= 0.62 m ocynk   0,68 0,68 

N1 4 1 CH2*+2,5 kW 
Nagrzewnica elektryczna 
okrągła 

d= 350 l= 700 ocynk   0,00   

N1 5 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 350 l= 900 ocynk   0,00   

N1 6 1 USE Redukcja symetryczna d1= 350 d2= 250 ocynk   0,00 0,00 

N1 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.69 m ocynk   0,54 0,54 

N1 8 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,40 0,40 

N1 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.76 m ocynk   0,60 0,60 

N1 10 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 250 d3= 200 ocynk   0,55 1,10 

N1 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.11 m ocynk   0,07 0,07 

N1 12 7 D=200  

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

D= 200 P= 145     0,00   

N1 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.41 m ocynk   0,25 0,25 

N1 14 5 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 ocynk   0,39 1,93 

N1 15 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.62 m ocynk   1,02 1,02 

N1 16 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 100 ocynk   0,23 0,23 

N1 17 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk   0,00   

N1 18 1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.72 m aluminium naturalny 0,23 0,23 

N1 19 2 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 100     Brak Naturalny 0,00   

N1 20 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 ocynk   0,13 0,13 

N1 21 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.38 m ocynk   0,15 0,15 

N1 22 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.83 m ocynk   1,50 1,50 

N1 23 3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk   0,00   

N1 24 1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.77 m aluminium naturalny 0,30 0,30 

N1 25 3 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 125     Brak Naturalny 0,00   

N1 26 3 D=125  

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

D= 125 P= 145     0,00   
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N1 27 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.34 m ocynk   0,13 0,13 

N1 28 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,10 0,40 

N1 29 1 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 160     Brak Naturalny 0,00   

N1 30 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 2.74 m aluminium naturalny 1,38 1,38 

N1 31 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk   0,00   

N1 32 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.75 m ocynk   1,88 1,88 

N1 33 1 D=160  

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

D= 160 P= 145     0,00   

N1 34 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.08 m ocynk   0,04 0,04 

N1 35 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 ocynk   0,10 0,10 

N1 36 1 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 200     Brak Naturalny 0,00   

N1 37 1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 2.25 m aluminium naturalny 1,41 1,41 

N1 38 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk   0,00   

N1 39 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.20 m ocynk   0,13 0,13 

N1 40 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.09 m ocynk   0,06 0,06 

N1 41 1 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 160     Brak Naturalny 0,00   

N1 42 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.63 m aluminium naturalny 0,82 0,82 

N1 43 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk   0,00   

N1 44 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.31 m ocynk   0,16 0,16 

N1 45 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 ocynk   0,10 0,10 

N1 46 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.80 m ocynk   2,39 2,39 

N1 47 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.80 m ocynk   0,88 0,88 

N1 48 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.28 m ocynk   0,09 0,09 

N1 49 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 100 ocynk   0,16 0,16 

N1 50 1 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 200     Brak Naturalny 0,00   

N1 51 1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 0.84 m aluminium naturalny 0,53 0,53 

N1 52 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk   0,00   

N1 53 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.17 m ocynk   0,11 0,11 

N1 54 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.58 m ocynk   0,36 0,36 

N1 55 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.07 m ocynk   0,05 0,05 

N1 56 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 ocynk   0,35 0,35 

N1 57 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.22 m ocynk   0,76 0,76 

N1 58 1 TSCL-200-200 
Trójnik symetryczny TSCL-
200-200 

type= TSCL d1= 200 Ocynk Z275 Naturalny 0,39 0,39 

N1 59 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.04 m ocynk   0,65 0,65 

N1 60 1 D=200 
Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 

D= 200 P= 205     0,00   
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Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

N1 61 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.07 m ocynk   0,04 0,04 

N1 62 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,26 0,26 

N1 63 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 ocynk   0,17 0,17 

N1 64 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 3.02 m ocynk   2,37 2,37 

N1 65 1 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 160     Brak Naturalny 0,00   

N1 66 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 0.81 m aluminium naturalny 0,41 0,41 

N1 67 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk   0,00   

N1 68 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.26 m ocynk   0,13 0,13 

N1 69 1 D=160  

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

D= 160 P= 145     0,00   

N1 70 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.60 m ocynk   0,80 0,80 

N1 71 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,16 0,16 

N1 72 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.76 m ocynk   0,89 0,89 

N1 73 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 ocynk   0,10 0,10 

N1 74 1 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 160     Brak Naturalny 0,00   

N1 75 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 0.91 m aluminium naturalny 0,46 0,46 

N1 76 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk   0,00   

N1 77 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.16 m ocynk   0,08 0,08 

N1 78 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 ocynk   0,10 0,10 

N1 79 1 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 160     Brak Naturalny 0,00   

N1 80 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.33 m aluminium naturalny 0,67 0,67 

N1 81 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk   0,00   

N1 82 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.36 m ocynk   0,18 0,18 

N1 83 1 D=160  

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

D= 160 P= 145     0,00   

N1 84 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.46 m ocynk   1,74 1,74 

N1 85 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 ocynk   0,10 0,10 

N1 86 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.68 m ocynk   0,42 0,42 

N1 87 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,26 0,26 

N1 88 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.81 m ocynk   1,14 1,14 

N1 89 1 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 160     Brak Naturalny 0,00   

N1 90 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.15 m aluminium naturalny 0,58 0,58 

N1 91 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk   0,00   
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N1 92 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.13 m ocynk   0,07 0,07 

N1 93 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 ocynk   0,28 0,28 

N1 94 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.77 m ocynk   2,37 2,37 

N1 95 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.09 m ocynk   0,05 0,05 

N1 96 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.34 m ocynk   1,47 1,47 

N1 97 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.07 m ocynk   0,04 0,04 

N1 98 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.13 m ocynk   0,08 0,08 

N1 99 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.71 m ocynk   2,13 2,13 

N1 100 1 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 160     Brak Naturalny 0,00   

N1 101 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 0.57 m aluminium naturalny 0,29 0,29 

N1 102 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk   0,00   

N1 103 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.17 m ocynk   0,08 0,08 

N1 104 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 ocynk   0,10 0,10 

N1 105 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.91 m ocynk   0,36 0,36 

N1 106 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.88 m ocynk   0,74 0,74 

N1 107 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 ocynk   0,26 0,26 

N1 108 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.15 m ocynk   0,09 0,09 

N1 109 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.73 m ocynk   1,09 1,09 

N1 110 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,26 0,26 

N1 111 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.94 m ocynk   1,22 1,22 

N1 112 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.60 m ocynk   0,38 0,38 

N1 113 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.28 m ocynk   0,11 0,11 

N1 114 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 4.05 m ocynk   1,59 1,59 

N1 115 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.68 m ocynk   0,27 0,27 

N1 116 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.54 m ocynk   0,61 0,61 

N1 117 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 ocynk   0,23 0,23 

N1 118 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.13 m ocynk   0,71 0,71 

N1   1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.38 m ocynk   0,15 0,15 

N1   1 MFA Złączka mufowa d1= 350     ocynk   0,13 0,13 

N1   1 MFA Złączka mufowa d1= 100     ocynk   0,03 0,03 

N1   1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.80 m aluminium naturalny 0,32 0,32 

N1   1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.71 m aluminium naturalny 0,28 0,28 

N1   1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 1.49 m aluminium naturalny 0,47 0,47 

N1   1 
Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepła i 
wilgoci 

N1             0,00   

Nazwa: N1c 

Typ: Czerpny 

Opis: Wentylacja ogólna socjalno-bytowa 
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Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

N1c 1 1 CFC* Okrągły króciec elastyczny d= 350 l= 200     0,00   

N1c 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 350 l1= 
0.05 
m 

ocynk   0,06 0,06 

N1c 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,79 0,79 

N1c 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 350 l1= 
0.48 
m 

ocynk   0,53 0,53 

N1c 5 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,79 0,79 

N1c 6 1 WG*+RG 
Prostokątna 
czerpnia/wyrzutnia ścienna 

a= 250 b= 500     0,00   

N1c 7 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 ocynk   0,99 0,99 

N1c 8 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 ocynk   0,90 0,90 

N1c 9 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 250 ocynk   0,64 0,64 

N1c 10 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 ocynk   0,90 0,90 

N1c 11 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 250 ocynk   2,25 2,25 

N1c 12 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 ocynk   2,25 2,25 

N1c 13 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 ocynk   1,65 1,65 

N1c 14 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 250 ocynk   0,35 0,35 

N1c 15 1 RS 
Symetryczne przejście 
koło/prostokąt 

a= 500 b= 250 ocynk   0,76 0,76 

N1c 16 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 350 l1= 
1.15 
m 

ocynk   1,26 1,26 

N1c 17 1 500x250 

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

L= 500 H= 250 stal ocynk.   0,00   

Nazwa: N7 

Typ: Transfer 

Opis: Kratki transferowe w stolarce drzwiowej 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

N7 1 14 AT-11 Kratka wentylacyjny AT-11 L= 500, H=75     Aluminium Anodyzowane aluminium 0,00   

Nazwa: W1 

Typ: Wywiewny 

Opis: Wentylacja ogólna socjalno-bytowa 
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Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

W1 2 1 USE Redukcja symetryczna d1= 350 d2= 250 ocynk   0,00 0,00 

W1 3 1 CFC* Okrągły króciec elastyczny d= 350 l= 200     0,00   

W1 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 350 l1= 1.38 m ocynk   1,52 1,52 

W1 5 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 350 l= 900 ocynk   0,00   

W1 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.44 m ocynk   0,35 0,35 

W1 7 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 12,1764 r= 0,8 ocynk   0,05 0,05 

W1 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.28 m ocynk   0,22 0,22 

W1 9 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,40 0,40 

W1 10 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.81 m ocynk   2,21 4,41 

W1 11 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 250 d3= 200 ocynk   0,55 1,10 

W1 12 3 D=200  

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

D= 200 P= 145     0,00   

W1 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.15 m ocynk   0,09 0,09 

W1 14 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,26 1,54 

W1 15 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.73 m ocynk   0,46 0,46 

W1 16 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 ocynk   0,26 0,26 

W1 17 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk   0,00   

W1 18 1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.66 m aluminium naturalny 0,26 0,26 

W1 19 2 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 125     Brak Naturalny 0,00   

W1 20 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.59 m ocynk   0,37 0,37 

W1 21 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 100 ocynk   0,23 0,23 

W1 22 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.85 m ocynk   0,27 0,27 

W1 23 1 D=100  

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

D= 100 P= 145     0,00   

W1 24 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.17 m ocynk   0,05 0,05 

W1 25 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk   0,00   

W1 26 1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.66 m aluminium naturalny 0,21 0,21 

W1 27 2 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 100     Brak Naturalny 0,00   

W1 28 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 ocynk   0,13 0,13 

W1 29 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.06 m ocynk   0,03 0,03 

W1 30 2 D=125  
Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 

D= 125 P= 145     0,00   
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Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

W1 31 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.21 m ocynk   0,08 0,08 

W1 32 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,10 0,20 

W1 33 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.00 m ocynk   0,39 0,39 

W1 34 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.63 m ocynk   1,42 1,42 

W1 35 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.99 m ocynk   1,18 1,18 

W1 36 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.93 m ocynk   0,58 0,58 

W1 37 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.63 m ocynk   0,40 0,40 

W1 38 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.23 m ocynk   0,14 0,14 

W1 39 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 ocynk   0,31 0,31 

W1 40 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.11 m ocynk   0,06 0,06 

W1 41 4 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk   0,00   

W1 42 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.25 m aluminium naturalny 0,63 0,63 

W1 43 4 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 160     Brak Naturalny 0,00   

W1 44 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 ocynk   0,10 0,10 

W1 45 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.98 m ocynk   0,49 0,49 

W1 46 2 D=160  

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

D= 160 P= 145     0,00   

W1 47 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk   0,15 0,15 

W1 48 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 ocynk   0,17 0,17 

W1 49 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.71 m ocynk   0,45 0,45 

W1 50 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.34 m ocynk   1,47 1,47 

W1 51 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.08 m ocynk   0,05 0,05 

W1 52 1 D=200  

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

D= 200 P= 205     0,00   

W1 53 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.11 m ocynk   0,07 0,07 

W1 54 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.48 m ocynk   0,30 0,60 

W1 55 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 ocynk   0,31 0,62 

W1 56 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.15 m ocynk   0,07 0,15 

W1 57 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,16 0,16 

W1 58 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.45 m ocynk   0,23 0,23 

W1 59 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.45 m ocynk   0,28 0,28 

W1 60 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.12 m ocynk   0,70 0,70 

W1 61 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.43 m ocynk   0,27 0,27 



Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku zlokalizowanego przy ulicy Świerklańskiej 4 w Rybniku, obręb Rybnik, działka nr 5840/266, zmiana 
sposobu użytkowania przedmiotowego budynku na budynek usług socjalno-społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego. Budynek o nowym sposobie użytkowania pełnić będzie funkcję Domu dla Matek z 

Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. 

33 
 

W1 62 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 100 ocynk   0,22 0,22 

W1 63 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.08 m ocynk   0,68 0,68 

W1 64 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk   0,00   

W1 65 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.70 m ocynk   0,44 0,44 

W1 66 1 FLEX Przewód elastyczny d= 200 l= 1.38 m aluminium naturalny 0,86 0,86 

W1 67 1 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 200     Brak Naturalny 0,00   

W1   1 MFA Złączka mufowa d1= 125     ocynk   0,04 0,04 

W1   1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.45 m aluminium naturalny 0,73 0,73 

W1   1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 1.15 m aluminium naturalny 0,58 0,58 

W1   1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 0.98 m aluminium naturalny 0,49 0,49 

W1   1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.92 m aluminium naturalny 0,36 0,36 

W1   1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.85 m aluminium naturalny 0,27 0,27 

W1   1 
Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepła i 
wilgoci 

W1              0,00   

Nazwa: W1w 

Typ: Wyrzutowy 

Opis: Wentylacja ogólna socjalno-bytowa 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

W1w 1 1 Wyrzutnia dachowa 
Wyrzutnia dachowa okrągła z 
podstawą dachową i cokołem 

250       Ocynk Z275 Naturalny 0,00   

W1w 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 5.76 m ocynk   4,52 4,52 

W1w 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 6.00 m ocynk   4,71 4,71 

W1w 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,40 0,40 

W1w 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.02 m ocynk   0,80 0,80 

W1w 6 1 USE Redukcja symetryczna d1= 350 d2= 250 ocynk   0,00 0,00 

W1w 7 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 33,5974 r= 0,8 ocynk   0,29 0,29 

W1w 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 350 l1= 0.56 m ocynk   0,61 0,61 

W1w 9 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 33,6056 r= 0,8 ocynk   0,29 0,29 

W1w 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 350 l1= 3.15 m ocynk   3,46 3,46 

W1w 11 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,79 1,57 

W1w 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 350 l1= 0.63 m ocynk   0,69 0,69 

W1w 13 1 CFC* Okrągły króciec elastyczny d= 350 l= 200     0,00   

W1w   1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 5.76 m ocynk   4,52 4,52 

W1w   2 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 5.76 m ocynk   4,52 9,05 

Nazwa: W2 
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Typ: Wywiewny 

Opis: Wózkownia parter 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

W2   1 
Wentylator ścienny o działaniu 
dwubiegowym ciągłym 

Wentylator osiowy d= 100         0,00   

Nazwa: W2w 

Typ: Wyrzutowy 

Opis: Wóżkownia 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

W2w 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.15 m ocynk   0,05 0,05 

W2w 2 1 D=100  

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

D= 100 P= 145     0,00   

W2w 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.76 m ocynk   0,55 0,55 

W2w 4 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,06 0,13 

W2w 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.86 m ocynk   0,90 0,90 

W2w 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 6.00 m ocynk   1,88 1,88 

W2w 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.92 m ocynk   0,92 0,92 

W2w 8 1 WD-D 
Wyrzutnia powietrza 
dachowa typu D 

d= 100 D= 140 Ocynk Z275 Naturalny 0,00   

W2w 9 2 D=100 

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

d= 100 l= 100     0,00   

Nazwa: W3 

Typ: Wywiewny 

Opis: Sanitariaty parter 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

W3 2 1 CFC* Okrągły króciec elastyczny d= 100 l= 100     0,00   

W3 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.11 m ocynk   0,03 0,03 

W3 4 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 100 ocynk   0,10 0,10 
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W3 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.38 m ocynk   0,19 0,19 

W3 6 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,16 0,33 

W3 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.10 m ocynk   0,05 0,05 

W3 8 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 ocynk   0,21 0,43 

W3 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.80 m ocynk   0,32 0,32 

W3 10 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 ocynk   0,17 0,17 

W3 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.41 m ocynk   0,16 0,16 

W3 12 3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk   0,00   

W3 13 1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.61 m aluminium naturalny 0,24 0,24 

W3 14 3 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 125     Brak Naturalny 0,00   

W3 15 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.13 m ocynk   0,05 0,05 

W3 16 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 100 ocynk   0,06 0,06 

W3 17 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.05 m ocynk   0,02 0,02 

W3 18 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk   0,00   

W3 19 1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 1.29 m aluminium naturalny 0,41 0,41 

W3 20 1 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 100     Brak Naturalny 0,00   

W3 21 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.84 m ocynk   0,42 0,42 

W3 22 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.44 m ocynk   0,72 0,72 

W3 23 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.32 m ocynk   0,16 0,16 

W3 24 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 ocynk   0,08 0,08 

W3 25 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.22 m ocynk   0,48 0,48 

W3   1 
Wentylator kanałowy o działaniu 
ciągłym dwubiegowym 

Wentylator kanałowy okrągły 
in-line 

d= 100 l= 280     0,00   

W3   1 MFA Złączka mufowa d1= 125     ocynk   0,04 0,04 

W3   1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 1.13 m aluminium naturalny 0,45 0,45 

W3   1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.47 m aluminium naturalny 0,19 0,19 

Nazwa: W3w 

Typ: Wyrzutowy 

Opis: Sanitariaty parter 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

W3w 1 1 WD-D 
Wyrzutnia powietrza 
dachowa typu D 

d= 160 D= 210 Ocynk Z275 Naturalny 0,00   

W3w 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 6.00 m ocynk   3,01 3,01 

W3w 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,16 0,16 

W3w 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.75 m ocynk   0,38 0,38 

W3w 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 100 ocynk   0,10 0,10 

W3w 6 1 CFC* Okrągły króciec elastyczny d= 100 l= 100     0,00   



Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku zlokalizowanego przy ulicy Świerklańskiej 4 w Rybniku, obręb Rybnik, działka nr 5840/266, zmiana 
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W3w 7 1 CFD1*+EI60 
Klapa przeciwpożarowa 
okrągła 

d= 160 l= 160     0,00   

W3w 8 1 D=160 

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

d= 160 l= 80     0,00   

W3w   1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.87 m ocynk   1,44 1,44 

Nazwa: W4w 

Typ: Wyrzutowy 

Opis: Sanitariaty piętro 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

W4w 1 1 WD-D 
Wyrzutnia powietrza 
dachowa typu D 

d= 100 D= 140 Ocynk Z275 Naturalny 0,00   

W4w 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 5.92 m ocynk   1,86 1,86 

W4w 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,06 0,06 

W4w 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.60 m ocynk   0,19 0,19 

W4w 5 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 1,62323 r= 0,8 ocynk   0,00 0,00 

W4w 6 1 EVP Okrągły króciec elastyczny d= 100 l= 200 ocynk niskociśnieniowa kl. sz. A naturalny 0,00   

W4w 9 1 D=100 

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

d= 100 l= 100     0,00   

Nazwa: W5 

Typ: Wywiewny 

Opis: Kuchnia piętro 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

W5 2 1 CFC* Okrągły króciec elastyczny d= 100 l= 100     0,00   

W5 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.08 m ocynk   0,03 0,03 

W5 4 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 100 ocynk   0,10 0,10 

W5 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.21 m ocynk   0,11 0,11 

W5 6 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 ocynk   0,26 0,26 

W5 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.11 m ocynk   0,05 0,05 

W5 8 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,16 0,16 

W5 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.63 m ocynk   0,32 0,32 



Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku zlokalizowanego przy ulicy Świerklańskiej 4 w Rybniku, obręb Rybnik, działka nr 5840/266, zmiana 
sposobu użytkowania przedmiotowego budynku na budynek usług socjalno-społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego. Budynek o nowym sposobie użytkowania pełnić będzie funkcję Domu dla Matek z 
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W5 10 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk   0,00   

W5 11 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 0.90 m aluminium naturalny 0,45 0,45 

W5 12 1 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 160     Brak Naturalny 0,00   

W5 13 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 ocynk   0,08 0,08 

W5 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.52 m ocynk   0,20 0,20 

W5 15 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,10 0,10 

W5 16 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.45 m ocynk   0,96 0,96 

W5 17 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk   0,00   

W5 18 1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.98 m aluminium naturalny 0,39 0,39 

W5 19 1 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 125     Brak Naturalny 0,00   

W5   1 
Wentylatyor kanałowy o działaniu 
dwubiegowym ciągłym 

Wentylator kanałowy okrągły 
in-line 

d= 100 l= 280     0,00   

Nazwa: W5w 

Typ: Wyrzutowy 

Opis: Kuchnia piętro 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

W5w 1 1 WD-D 
Wyrzutnia powietrza 
dachowa typu D 

d= 100 D= 140 Ocynk Z275 Naturalny 0,00   

W5w 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 5.92 m ocynk   1,86 1,86 

W5w 3 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,06 0,13 

W5w 4 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.41 m ocynk   0,13 0,26 

W5w 5 1 CFC* Okrągły króciec elastyczny d= 100 l= 100     0,00   

W5w 9 1 D=100 

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z 
przyłączem mufowym + 
Wyzwalacz topikowy WT72C 
+ klapa zwrotna 

d= 100 l= 100     0,00   

Nazwa: W6 

Typ: Wywiewny 

Opis: Wywiew - pomieszczenia higieniczno-sanitarne PODDASZE 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

W6 2 2 EVP Okrągły króciec elastyczny d= 100 l= 200 ocynk niskociśnieniowa kl. sz. A naturalny 0,00   

W6 3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.71 m ocynk   0,22 0,45 

W6 4 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 ocynk   0,12 0,24 

W6 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.49 m ocynk   0,47 0,47 



Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku zlokalizowanego przy ulicy Świerklańskiej 4 w Rybniku, obręb Rybnik, działka nr 5840/266, zmiana 
sposobu użytkowania przedmiotowego budynku na budynek usług socjalno-społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego. Budynek o nowym sposobie użytkowania pełnić będzie funkcję Domu dla Matek z 
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W6 6 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,06 0,13 

W6 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.38 m ocynk   0,12 0,12 

W6 8 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk   0,00   

W6 9 1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.85 m aluminium naturalny 0,27 0,27 

W6 10 5 KW/KN Zawór wentylacyjny D= 100     Brak Naturalny 0,00   

W6 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.08 m ocynk   0,34 0,34 

W6 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.60 m ocynk   0,50 0,50 

W6 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.93 m ocynk   0,29 0,29 

W6 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.63 m ocynk   0,20 0,20 

W6 15 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 ocynk   0,13 0,13 

W6 16 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.18 m ocynk   0,06 0,06 

W6 17 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.64 m ocynk   0,20 0,20 

W6 18 1 
Wentylatyor kanałowy o działaniu 
dwubiegowym ciągłym 

Wentylator kanałowy okrągły 
in-line 

d= 100 l= 280     0,00   

W6   1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 1.35 m aluminium naturalny 0,42 0,42 

W6   1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.98 m aluminium naturalny 0,31 0,31 

W6   1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.69 m aluminium naturalny 0,22 0,22 

Nazwa: W6w 

Typ: Wyrzutowy 

Opis: Wyrzutowy - pomieszczenia higieniczno-sanitarne PODDASZE 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

W6w 1 1 WD-D 
Wyrzutnia powietrza 
dachowa typu D 

d= 100 D= 140 Ocynk Z275 Naturalny 0,00   

W6w 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 ocynk   0,06 0,06 

W6w 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.60 m ocynk   0,19 0,19 

W6w 4 1 EVP Okrągły króciec elastyczny d= 100 l= 200 ocynk niskociśnieniowa kl. sz. A naturalny 0,00   

W6w   1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.32 m ocynk   0,73 0,73 

Nazwa: W7 

Typ: Transfer 

Opis: Wentylacja grawitaycjna 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Kolor 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

W7 1 1   Wyrzutnia dachowa okrągła 315       Ocynk Z275 Naturalny 0,00   

W7 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 
0.80 
m 

ocynk   0,79 0,79 

W7 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.45 ocynk   0,23 0,23 



Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku zlokalizowanego przy ulicy Świerklańskiej 4 w Rybniku, obręb Rybnik, działka nr 5840/266, zmiana 
sposobu użytkowania przedmiotowego budynku na budynek usług socjalno-społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego. Budynek o nowym sposobie użytkowania pełnić będzie funkcję Domu dla Matek z 
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m 

W7 4 1 USAB, d1=192, D=160, l=62 Kratka wentylacyjna d1= 192, D=160, l=62     Brak Naturalny 0,00   
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1. Opis techniczny instalacji elektrycznych 

1.1 Podstawa opracowania 

− Zlecenie Inwestora; 

− Inwentaryzacja budowlana; 

− Obowiązujące normy i przepisy; 
 

1.2 Przedmiot opracowania 
Niniejszy opracowanie obejmuje następujące instalacje: 

− wewnętrznych linii zasilania; 

− oświetlenia ogólnego; 

− gniazd wtyczkowych; 

− oświetlenia ewakuacyjnego; 

− instalacja siły; 

− przeciwporażeniowej; 

− przeciwprzepięciowej; 

− odgromowej; 
 

1.3 Charakterystyka obiektu 
Obiekt wykonany jest metodą tradycyjną. Kubatura obiektu wynosi 1223 m2. 
 

1.4 Dane energetyczne 
Rodzaj przyłącza: kablowe; 
Układ sieci:  TN-C-S; 
Napięcie zasilania: 400/230V; 
Moc zainstalowana: Pi = 54kW; 
Moc maksymalna: Pm = 24kW; 
Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie; 

 

1.5 Rozdział energii elektrycznej 
Na parterze budynku na jego zewnętrznej elewacji przy nowym złączu kablowym ZK4a 
zabudować tablicę T-WPP, którą zasilić ze złącza kablowego.  Zastosować kabel typu 
YKY 4x35mm2. Od tablicy T-WPP do tablicy TG ułożyć kabel typu YKY 4x35mm2. Z tablicy 
TG należy zasilić tablice rozdzielcze oraz obwody elektryczne w części parteru budynku. 
Schemat ideowy instalacji przedstawia rys.nr 2. 
 

1.6 Wyłącznik przeciwpożarowy prądu 
Wyłącznik pożarowy prądu zabudować w tablicy T-WPP którą zabudować na 
zewnętrznej elewacji budynku obok złącza kablowego. Przycisk wyłącznika 
pożarowego prądu znajdować się będzie na parterze budynku w klatce schodowej. 
Odłącza on całość instalacji elektrycznej wewnętrznej spod napięcia. Z tablicy T-WPP 
do wyłącznika WPP ułożyć kabel HDGs 4x1,5mm2 pod tynkiem. Zastosować kabel o 
odporności ogniowej PH 90. Przycisk wyłącznika będzie oznakowany zgodnie z PN. 
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Wszystkie elementy wyłącznika pożarowego prądu powinny spełniać wymagania 
odnośnie deklarowania właściwości użytkowych. Sposób deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym 
powinien być zgody z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 
2018r. (Dz. U. poz. 1233). 
 

1.7 Pomiar energii elektrycznej 
Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie w tablicy głównej TG na parterze 
budynku. Zastosować pomiar trójfazowy bezpośredni. 
 

1.8 Instalacja oświetlenia podstawowego 
Instalację oświetlenia podstawowego wykonać przewodem YDYżo 3(4)x1,5mm2. 
Przewody układać pod tynkiem. Zastosowano oprawy LED i plafoniery. Typy 
i rozmieszczenie opraw przedstawiono na planach sytuacyjnych. W pomieszczeniach 
WC i toaletach zastosować oprawy i osprzęt o stopniu szczelności IP44. Natężenie 
oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1. Oświetlenie zasilane będzie z 
tablic rozdzielczych.  
 

1.9 Instalacja gniazd wtyczkowych 
Instalację gniazd wtyczkowych wykonać analogicznie do instalacji oświetlenia 
ogólnego. Zastosować przewód YDYżo 3x2,5 mm2. Gniazda wtyczkowe instalować pod 
tynkiem. Gniazda umieścić na wysokości 0,3 m nad podłogą a w piwnicach i WC na 
wysokości 1,3m nad podłogą. 
 

1.10 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
W obiekcie przewidziano oświetlenie ewakuacyjne. Oprawy zasilić przewodem YDYżo 
4(5)x1,5mm2 pt. Załączanie opraw odbywać się będzie bezpośrednio po zaniku napięcia 
z własnych akumulatorów. Lokalizację projektowanych opraw przedstawiono na 
planach kondygnacji. Oprawy będą świecić 1 godzinę od chwili zaniku napięcia. 
Natężenie oświetlenia nie będzie mniejsze niż 1lx. Zastosować oprawy z autotestem. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być oznaczone żółtym pasem o szer. 2cm, 
a puszki rozgałęźne powinny być pomalowane wewnątrz żółtą farbą.  
Instalacja powinna spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838 „Zastosowanie 
oświetlenia. Oświetlenie awaryjne" oraz Polskiej Normy PN-EN 50172:2005 „Systemy 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego". 
Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 60598-2-22 
„Oprawy oświetleniowe Część 2-22 Wymagania szczegółowe". Oprawy oświetleniowe do 
oświetlenia awaryjnego powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP do 
stosowania w ochronie przeciwpożarowej.  
Wszystkie elementy instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny 
spełniać wymagania odnośnie deklarowania właściwości użytkowych. Sposób 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposób 
znakowania ich znakiem budowlanym powinien być zgody z rozporządzeniem Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018r. (Dz. U. poz. 1233). 
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1.11 Instalacja siłowa 
Instalacja siłowa obejmuje zasilanie urządzeń wentylacji i urządzeń w kuchni. Instalacje 
tą należy wykonać przewodami zgodnie ze schematem ideowym. 
 

1.12 Przebudowa złącza kablowego i zabezpieczenie kabli energetycznych 
         1.12.1.Przebudowa złącza kablowego 

 Istniejące  złącze kablowe ZK2a nr 74807 zabudowane na południowej elewacji 
budynku należy zdemontować. Przy elewacji budynku należy zabudować nowe złącze 
kablowe ZK4a oraz złącze pomiarowe ZP. Do złącza ZK4a wprowadzić istniejące kable 
zasilające. Obok złącza zabudowana będzie również tablica T-WPP. Widok złącz 
przedstawiono na rys.nr 12 
         1.12.2.Zabezpieczenie istniejących kabli S.N. 

 Istniejące  kable 20kV w miejscach kolizji z projektowanymi wjazdami należy 
osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi fi 160 koloru czerwonego. Miejsca 
zabezpieczenia kabli rurami ochronnymi przedstawiono na planie sytuacyjnym. 
         1.12.3.Zabezpieczenie istniejących kabli n.N. 

 Istniejące  kable niskiego napięcia w miejscach kolizji z projektowanymi 
wjazdami należy osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi fi 110 koloru niebieskiego. 
Miejsca zabezpieczenia kabli rurami ochronnymi przedstawiono na planie 
sytuacyjnym. 
         1.12.4.Uszczelnienia dla rur osłonowych kabli 

Zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125 otwory przepustów rurowych z 
ułożonymi w nich kablami powinny być uszczelnione. Jako materiał uszczelniający 
należy stosować materiał elastyczny, nie oddziaływujący niekorzystnie na polwinitową 
powłokę kabla. Uszczelnienia wykonać za pomocą dławic czopowych.  
 

1.13 Instalacja przeciwporażeniowa 
Jako system ochrony przeciwporażeniowej (ochrona przed dotykiem pośrednim) 
zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41). 
Układ sieci: TN-C-S. 
Samoczynne wyłączenie zasilania realizowane jest poprzez: 

− wkładki topikowe (WTN-00); 
− wyłączniki nadmiarowe (S301); 
− wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30 mA; 

Maksymalny czas wyłączenia dla U=400V wynosi 0,2s. W złączu należy dokonać 
rozdziału przewodu PEN na przewód N i PE. Miejsce rozdziału należy uziemić. Od 
rozdziału instalację trójfazową wykonać jako 5-przewodową, a instalację 1-fazową jako 
3-przewodową. 
 
Główna szyna uziemiająca 
Do głównej szyny uziemiającej zgodnie z PN-IEC 60364-5-54 należy przyłączyć: 

− przewody uziemiające; 

− połączenia wyrównawcze; 
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− przewody ochronne; 
Połączenie przewodu uziemiającego powinno znajdować się przy szynie w celu 
umożliwienia wykonania pomiarów rezystancji uziemień. 
Połączenia wyrównawcze główne wykonać na parterze stosując przewód LY 16mm2, 
którym połączyć wszystkie metalowe części jak wodociąg, elementy konstrukcyjne itp. 
W pomieszczeniach WC wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem DY 
6 mm2. 
 

1.14 Ochrona przeciwprzepięciowa 
W obiekcie zastosować ochronę przepięciową trójstopniową. Pierwszy i drugi stopień 
zabudowany będzie w tablicy TG. Zastosowanie III stopnia ochrony będzie zgodne 
z bieżącymi potrzebami. 

 

1.15 Instalacja odgromowa 
W obiekcie zabudować ochronę odgromową. Na dachu wykonać instalację odgromową 
z zastosowaniem zwodów poziomych niskich oraz drutu stalowego ocynkowanego 
DFeZn Ø8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące oraz części metalowe 
znajdujące się na powierzchni dachu (kominy, ściany przeciwpożarowe, bariery, rynny 
deszczowe, maszt antenowy itd.) należy połączyć z najbliższym zwodem lub 
przewodem odprowadzającym. Przewód odprowadzający wykonać w rurze RO 28 
niepalnej pod tynkiem. Zacisk pobierczy umieścić na wysokości 0,3 m w skrzynce 
kontrolnej 300x300. Przewód uziemiający należy ochronić przed korozją przez 
malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 30 cm nad 
ziemią i do głębokości 20 cm w ziemi. Połączenie przewodów uziemiających z uziomem 
wykonać przez spawanie lub zaprasowanie. Należy wykonać uziom otokowy dookoła 
budynku. Zastosować bednarkę ocynkowaną FeZn 4x30 mm. Przyjęto III stopień 
ochrony odgromowej. 
 

1.16 Uwagi końcowe 

− Wszystkie elementy metalowe inst. elektrycznej, które nie posiadają 
fabrycznego zabezpieczenia przed korozją, należy pomalować farbą 
rdzochronną. Płaskowniki i druty stalowe ocynkowane, należy sprawdzić na 
ciągłość ocynkowania. 

− Instalacje elektryczne wykonać należy po wykonaniu instalacji sanitarnych. W 
trakcie robót budowlano-montażowych i posadzkarskich, należy skoordynować 
układanie rur ochronnych, wnęk, przepustów. 

− Instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. 

− Wszystkie przejścia przez strop z piwnicy na parter należy zabezpieczyć 
do odporności ogniowej EI 60. 
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1.17 Wykaz norm: 

Lp Nr normy Tytuł 

1 PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa 

2 PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

3 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 
przed obniżeniem napięcia 

4 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi 

5 PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym 

6 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia 
ogólne. 

7 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. - Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza 

8 PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Odłączenie izolacyjne, 
łączenie i sterowanie. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 

9 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

10 PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

11 PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

12 PN-HD 60364-7-701: 
2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: 
Wymagania dotyczące specjalnych inst. lub lokalizacji – 
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. 

13 PN-EN 62305-1: 2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne 

14 PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

15 PN-EN 62305-3 2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia 

16 PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne 
i elektroniczne w obiektach 
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OBLICZENIA 

       Moc zainstalowana i maksymalna 
                Moc zainstalowana wynosi 
             Pi= 7+15+11+18+2+8=61kW 
 
                Moc maksymalna wynosi:   
  k = 0,8 
  Pm = 0,8 x 61 = 48,8kW 
  Pm = 49kW 
   
         Obliczenie wartości prądu w wlz do TG 
                        49 
             I = ----------------------- = 76A 
                    1,73 x 0,4 x 0,93  
W złączu pomiarowym przyjąć zabezpieczenie o wartości 80A. 
 
 
         Spadek napięcia 
            Spadek napięcia w wlz 
               Pm= 49kW   l = 15 m     U = 0,4 kV    S = 35 mm/2 
                                0,1 x 49 x 15 
         delta U = -------------------------- = 0,25%                                                    
                          35 x 50 x 0,4 x 0,4 
             Spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego. 
 
 

OPRACOWAŁ: 
 
 
 

mgr inż. Andrzej Bernat 
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2. Opis techniczny instalacji teletechnicznych 

2.1 Instalacja domofonowa 
W pomieszczeniu technicznym -1.06 na poziomie piwnic należy zabudować szafę 
teletechniczną ST. Od szafy ST należy ułożyć przewody do cyfrowego panelu 
domofonowego PD, zlokalizowanego przy drzwiach wejściowych do budynku. 
Topologia kabli jak niżej: 

− Przewód YDYżo 2x1,5mm2 – zasilanie; 

− Przewód 1x UTP 4x2x0,54 kat. 6 - tor audio; 

Do aparatu wewnętrznego bez słuchawkowego należy ułożyć przewód 1x UTP4x2x0,54 
kat.6. Schemat ideowy instalacji domofonowej został przedstawiony na rysunku 
ideowym. 
Podstawowe wymagania w odniesieniu do funkcji systemu: 

− możliwość ustawienia parametrów ogólnych tj.: czasów i rodzaju dzwonka, 
kodów ogólnych i indywidualnych powiadomień, itp.; 

− wandaloodporna obudowa panelu domofonowego; 

− konfiguracja panelu za pomocą komputera; 

− świetlne potwierdzenie otwarcia drzwi; 
Dane techniczne (ogólne): 

− napięcie znamionowe:  14V AC; 

− temperatura pracy:   -25°C do 55°C; 

− pobór prądu podczas czuwania: 350 mA (bez elektrozaczepu); 

− ilość obsługiwanych unifonów: max do 255; 
Panel zewnętrzny 
Panel należy zamontować na ścianie budynku, tak, by zminimalizować działanie 
niekorzystnych czynników atmosferycznych. Pod panelem zewnętrznym należy 
zabudować dodatkowy przycisk, aby mogły z niego korzystać dzieci i osoby 
niepełnosprawne. 
Aparat wewnętrzny bez słuchawkowy 
Aparat wewnętrzny bez słuchawkowy (AWB) należy zabudować w pokoju kierownika 
obiektu 0.10 na parterze. Do podłączenia AWB można wykorzystać przewód UTP 
4x2x0,54 kat. 6. Urządzenia zamontować zgodnie z instrukcja montażu producenta. 
 

2.2 Instalacja teletechniczna 
W pomieszczeniu technicznym -1.06 na poziomie piwnic należy zabudować szafę 
teleinformatyczną ST. W szafie należy zabudować panel z gniazdami RJ45 kat. 6. Od 
panelu do każdego gniazda RJ45 w poszczególnych pomieszczeniach należy 
doprowadzić kabel typu skrętka kat. 6 UTP. Całkowita długość toru kablowego nie 
może przekroczyć łącznej długości 100m zgodnie z aktualną normą. Kąty zagięć kabli 
nie powinny być większe niż 90°. Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 
zachowując minimalny rozplot par wprowadzonych do złącza. 
Gniazda końcowe 
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Rozmieszczenie gniazd końcowych przedstawiono na rzutach poszczególnych 
kondygnacji budynku. Należy zastosować gniazda 2x RJ45 tożsame z osprzętem 
elektrycznym. 
Okablowanie poziome 
Wymagania dotyczące rozprowadzenia okablowania poziomego są następujące: 

− Kable mają być prowadzone pod tynkiem; 

− Osprzęt połączeniowy gniazd końcowych montować w ramkach natynkowych 
zgodny z osprzętem elektrycznym; 

Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. 
W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem 
i równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami 
(szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 100mm. 
Prowadzenie okablowania (pionowego). 
Trasy kablowe – pionowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na 
odpowiednie promienie gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Rozmiary (pojemność) 
kanałów kablowych należy dobrać w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu co 
najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. 
Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzględniono konstrukcję budynku oraz 
bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii 
prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek 
tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa 
przebiegu jest przy tym łatwo dostępna do konserwacji i remontów, a jej wytyczanie 
uwzględnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa 
została uwzględniona pod względem konstrukcji w części elektrycznej. Należy 
przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników 
i odległości między punktami podparcia. 
Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń 
producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Zaleca się również pozostawienie 
zapasu kabla instalacyjnego średnio (kilka zwojów kabla) w celu eliminacji naprężeń 
występujących w kablach układanych pionowo. 
Wszystkie kable należy oznaczyć – tzn. jednoznacznie zaadresować na etapie montażu 
w sposób nie powodujący uszkodzeń zarówno funkcji osłon zewnętrznych, jak 
i konstrukcji elementów transmisyjnych kabli. Wyżej wymienione oznaczenia mają być 
widoczne w miejscach rewizyjnych. Adresacja kabli ma być zaznaczona na 
dokumentacji powykonawczej. 
Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli opaskami, deptania po kablach 
ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów 
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy 
przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie 
tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 
4-krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić 
promień równy minimum 8-krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli 
wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło 
jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się 
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właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną 
informacją o granicy strefy. 
 

2.3 Instalacja do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej i satelitarnej (RTV +SAT) 
Na klatce schodowej 2.01 na poddaszu pod sufitem należy zabudować szafę STV (SAT 
+ RTV). W szafie STV należy zabudować wzmacniacz i multiswitch SAT w celu 
dystrybucji sygnału telewizji satelitarnej. Wzmacniacz należy zasilić przewodem YDYżo 
3x2,5mm2 z tablicy T-POD. 
Antena odbiorcza SAT 
Na dachu budynku należy zabudować antenę SAT, przystosowane do pracy w trudnych 
warunkach atmosferycznych. W celu poprawnego odbioru sygnału satelitarnego bez 
względu na warunki pogodowe, średnia lustra anteny satelitarnej musi mieć co 
najmniej 1200mm. Dla anten satelitarnych rekomendowanymi ustawieniami są dwie 
polaryzacje satelitarne: 19,2 stopnia Astra oraz 13 stopni HotBird. 
Antena odbiorcza telewizji naziemnej 
Na dachu budynku należy zabudować antenę DVB-T z powłoką antykorozyjną. 
Temperatura pracy dla otoczenia od -40°C do +60°C. Do montażu należy zastosować 
elementy o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiedniej konstrukcji 
dla danego typu dachu.  
Antena odbiorcza radiowa 
Na dachu budynku należy zabudować FM antenę radiową zewnętrzną z powłoką 
antykorozyjną. Temperatura pracy dla otoczenia od -40°C do +60°C. Do montażu należy 
zastosować elementy o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiedniej 
konstrukcji dla danego typu dachu. 
 

2.4 Instalacja przyłącza operatora zewnętrznego (kablówka) 
W pomieszczeniu technicznym -1.06 na poziomie piwnic w szafie teletechnicznej ST 
należy zabudować panel z gniazdami TV typu F. Od panelu należy wyprowadzić po 
jednym przewodzie koncentrycznym RG-6 75Ω klasa A do gniazd antenowych. 
Instalacja będzie umożliwiała podłączenie dowolnego operatora zewnętrznego 
świadczącego dostęp do usług telewizji cyfrowej, internetu i telefonii cyfrowej. 
Gniazda końcowe (antenowe) 
Punkt końcowy składa się z gniazda podtynkowego TV. Gniazda należy zamontować na 
wysokości 0,3m od poziomu docelowej podłogi w sposób zespolony z gniazdami 
zasilającymi. Na rzutach poszczególnych kondygnacji przedstawiono lokalizację gniazd 
końcowych. 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania klatki schodowej i szybu windy 

realizowany w związku z przebudową, nadbudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku 

dla potrzeb Domu Samotnych Matek w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 4.                         

 Projekt w obecnej wersji został wykonany na podstawie aktualnego przeznaczenia pomieszczeń 

i poszczególnych powierzchni i realizowany jest w ramach zadania przebudowy budynku. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje klatkę schodową i szyb windy. 

1.2 Podstawa opracowania 

• Bieżące uzgodnienia z Inwestorem (w zakresie przeznaczenia pomieszczeń) 

• Aktualne podkłady budowlane, na podstawie projektu budowlanego 

• Uzgodnienia międzybranżowe z poszczególnymi projektantami  

1.3 Normy i przepisy 

• PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, 
odbioru, eksploatacji i konserwacji 

• PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe 
• PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z 

wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009 
• PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą 

A1:2006 
• PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z 

wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 
• PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia; ze zmianą 

AC:2007 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 

wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, 
poz. 1002 z późn. zm.) 

• Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010 
• Rozporządzenie Ministra Inwestycjii i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 roku. 

1.4 Prowadzenie robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, 
spójność (dokumentacja rozumiana jako łączną całość: opis, rysunki opracowania branżowe 
powiązane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach 
powiadomi Zamawiającego oraz za jego pośrednictwem - Nadzór autorski. Nie wolno rozpoczynać 
żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branżowe 
powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie będzie 
uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji. 

Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, oraz Pracownię Projektową. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w 
których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania 
stawiane w projekcie. Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów 
materiałów i wyrobów. 
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszelkich informacji zawartych w dokumentacji 
i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również zobowiązany jest do 
wykonania wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na 
cenę elementów, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania 
zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem Wykonawcy jest kontakt z Zamawiającym 
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w celu ich wyjaśnienia. Podczas realizacji robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów, 
oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do stosowania 
należy stosować się do ich treści i postanowień. 

Podstawą robót stanowią wszystkie ww. dokumenty, jako nierozerwalna całość. Dane, 
wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zostały ujęte w całej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca 
powinien sprawdzić ww. dokumenty i wyjaśnić ewentualne różnice, gdyby występowały. W przypadku 
rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, w celu dokonania odpowiednich zmian, 
poprawek lub uzupełnień. Jeżeli jakiekolwiek elementy nie zostały ujęte we wszystkich elementach 
dokumentacji to należy je uwzględnić, a w szczególności ująć należy wszystkie elementy i urządzenia, 
które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do 
zainstalowania wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a mających wpływ na cenę elementów. 
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II. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

2.1 System oddymiania klatki schodowej  

2.1.1 Założenia podstawowe: 

Dla projektu instalacji oddymiania klatki schodowej i szybu windy przyjęto ogólne założenia: 

− zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie oddymiania dla jednej klatki schodowej, oraz szybu 

windy 

− dla oddymianej klatki schodowej i szybu windy została zaprojektowana jedna centrala sterująca 

− centrala została zaprojektowana do montażu na poziomie parteru przy wyjściu z oddymianej 

klatki schodowej, 

− ręczne uruchamianie oddymiania dla klatki schodowej i szybu windy będzie realizowane 

wspólnie z przycisków zaprojektowanych do zabudowy na klatce schodowej 

− automatyczne uruchamianie oddymiania dla klatki schodowej i szybu windy będzie realizowane 

wspólnie z czujek zaprojektowanych do zabudowy na klatce schodowej, oraz czujki liniowej 

zaprojektowanej do zabudowy w szybie windy 

− powierzchnia dopowietrzanie dla klatki schodowej i szybu windy będzie realizowane wspólnie 

− centrala oddymiania będzie poza funkcjami sterowania oddymianiem i dopowietrzaniem, 

realizowała funkcję  

▪ sterowania windą – winda po wysterowania z centrali oddymiania musi zjechać na 

poziom ewakuacyjny, otworzyć drzwi i uniemożliwić jej dalsze funkcjonowanie 

▪ sygnalizacją optyczno-akustyczną 

▪ wyłaczaniem centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu na poziomie piwnicy 

▪ sterowanie zwolnieniem drzwi realizujących funkcję dopowietrzania na poziomie parteru 

Oraz przyjęto poniższe założenia szczegółowe: 

 Klatka schodowa 

− dla oddymianej klatki schodowej została zaprojektowana klapa oddymiająca jednoskrzydłowa o 

wym 120x260 cm z osłoną przeciwwiatrową, na podstawie stalowej ocynkowanej h=50 cm. 

nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm, wypełnieniona poliwęglan mleczny o grubości 

16 mm – 5 komorowy o U=1,8 W/m2K. Klapa przystosowana dla siłowników elektrycznych 

2,5A/ 24V. Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550 (550 N/m2) 

− powierzchnia czynna zaprojektowanej klapy oddymiającej wynosi Acz=2,09m2 

− dopowietrzanie dla klatki schodowej będzie realizowane automatycznie z wykorzystaniem 

napędu zabudowanego do ramy drzwi prowadzących bezpośrednio z oddymianej klatki 

schodowej na zewnątrz. Projekt zakłada zabudowę napędu dla skrzydła roboczego. Drzwi 

zostaną doposażone w układy elektrozaczepów / elektrorygli (w wersji rewersyjnej) zwalnianych 

z układu napędowego otwierania drzwi, zabudowanych w drzwiach na etapie produkcji stolarki 

drzwiowej. Drzwi dopowietrzające nie będą posiadały żadnych blokad zamykających trwale 

drzwi, a tym samym uniemożliwiając realizację funkcji dopowietrzania w każdym przypadku 

funkcjonowania instalacji i obiektu. Dodatkowo dla spełnienia wielkości powierzchni 

dopowietrzania zaprojektowano zabudowę trzech siłowników elektrycznych zabudowanych do 

ramy okna  

− od centralki oddymiania CSO-1 do siłownika klapy oddymiającej zaprojektowany został 

bezhalogenowy kabel ognioodporny (klasy min. PH90) 

− od centralki oddymiania CSO-1 do napędów otwierających automatycznie drzwi, oraz okien 

zaprojektowany został bezhalogenowy kabel ognioodporny (klasy min. PH90) 

− połączenia kablowe dla siłowników i napędów zrealizować z wykorzystanie puszek 

połączniowych posiadających stosowne dopuszczenie wyrobu do stosowania wyrobu w 

ochronie przeciwpożarowej 

− na poszczególnych kondygnacjach, zaprojektowane zostały przyciski do ręcznego 
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uruchamiania instalacji oddymiania (przyciski PO x/x) 

− uruchamianie automatyczne będzie realizowane za pomocą czujek optycznych dymu 

zainstalowanych na oddymianej klatce schodowej 

− obwódy zasilania central 230V 50Hz centralki należy wykonać z obwodów tablicy elektrycznej 

(obwody zasilania zabudowane przed wyłącznikiem pożarowym prądu). Obwody zasilania 

zostały wydane w projekcie elektrycznym. Obwody zasilania central należy wyraźnie opisać w 

celu łatwej identyfikacji przez obsługę systemu lub pracowników serwisu, oraz Użytkownika 

− zaprojektowano wykonanie okablowania pod tynkiem, sposób wykonania zgodnie z aprobatą 

techniczną producenta, 

− w projekcie dla przykładu wydano urządzenia posiadających certyfikaty dopuszczenia wyrobu 

do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie kraju. W sytuacji zastosowania 

rozwiązania równorzędnego należy również spełnić niniejszy warunek, 

 Szyb windy 

− dla oddymianego szybu windy została zaprojektowana klapa oddymiająca jednoskrzydłowa o 

wym 100x100 cm z osłoną przeciwwiatrową, na podstawie stalowej ocynkowanej h=50 cm. 

nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm, wypełnieniona poliwęglan mleczny o grubości 

16 mm – 5 komorowy o U=1,8 W/m2K. Klapa przystosowana dla siłownika elektrycznego 2,5A/ 

24V. Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550 (550 N/m2) 

− powierzchnia czynna zaprojektowanej klapy oddymiającej wynosi Acz=0,77m2 

− dopowietrzanie dla szybu windy będzie realizowane automatycznie z wykorzystaniem napędu 

realizującego dopowietrzanie dla klatki schodowej 

− od centralki oddymiania CSO-1 do siłownika okna oddymiającego zaprojektowany został 

bezhalogenowy kabel ognioodporny (klasy min. PH90) 

− połączenia kablowe dla siłowników i napędów zrealizować z wykorzystanie puszek 

połączniowych posiadających stosowne dopuszczenie wyrobu do stosowania wyrobu w 

ochronie przeciwpożarowej 

− ręczne uruchamianie instalacji oddymiania będzie realizowane z zaprojektowanych przycisków 

dla części klatki schodowej 

− automatyczne uruchamianie oddymiania będzie realizowane za pomocą czujki zasysającej. 

Dzięki zastosowaniu złożonych algorytmów poszerzających zakres detekcji cząstek, niezależne 

ale jednocześnie czujka umożliwia zintegrowane podejmowanie decyzji o alarmie redukując 

fałszywe alarmy, zwiększając tym samym wykrywanie prawdziwych zagrożeń pożarowych. 

Dodatkowo automatyczne oddymianie szybu windy będzie realizowane z czujek 

zaprojektowanych do zabudowy dla oddymianej klatki schodowej 

− zaprojektowano wykonanie okablowania pod tynkiem, sposób wykonania zgodnie z aprobatą 

techniczną producenta,  

− w projekcie dla przykładu wydano urządzenia posiadających certyfikaty dopuszczenia wyrobu 

do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie kraju. W sytuacji zastosowania 

rozwiązania równorzędnego należy również spełnić niniejszy warunek, 
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2.1.2 Dobór urządzeń 

2.1.2.1 Centrala oddymiająca 

 Centrala oddymiania wykonana jest w postaci szafki ściennej. Centrala jest zasilana napięciem 

230V/50Hz. Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są 

urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest wyposażona w akumulatory 

pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia podstawowego. Centrala 

umożliwia: 

− ręcznego wyzwalanie alarmu z przycisków alarmowych, 

− przekazywanie informacji o alarmie (sygnał NO/NC), 

− przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnał NO/NC), 

− ręczne otwieranie klapy oddymiającej w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji 

bez wywołania stanu alarmowego (przewietrzanie) – zakres nie zaprojektowany, przy akceptacji 

Użytkownika Wykonawca podczas realizacji uzgodni i zamontuje przycisk umożliwiający 

realizację tej funkcji, 

Centrala posiada akustyczną (alarm) i optyczną sygnalizację stanu jej pracy, co w łatwy sposób 

pozwala zlikwidować źródło alarmu lub zlokalizować miejsce uszkodzenia systemu. Maksymalny pobór 

prądu przez siłownik podłączony do centralki nie może przekroczyć prądu dopuszczalnego 

pobieranego przez urządzenia do niej podłączone. 

 Centralkę należy ze względów użytkowych i serwisowych zamontować na wysokości ok. 1,4m 

od podłogi (dolna krawędź). Należy zwrócić uwagę Użytkownikowi na czasookres wymiany 

akumulatorów (zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych akumulatorów). 

Centralę zabudować w wersji pod tynkowej (jeżeli warunki techniczne ścian umożliwią takie 

rozwiązanie). 

2.1.2.2 Przycisk ręcznego oddymiania 

 Ręczne uruchamianie oddymiania realizowane będzie za pomocą przycisków oznaczonych na 

poszczególnych rzutach. Zaprojektowano przyciski w wersji natynkowej. 

2.1.2.3 Czujka optyczna dymu 

 Automatyczne uruchamianie oddymiania realizowane będzie za pomocą czujek optycznych 

dymu podłączonych do poszczególnych central oddymiania. 

2.1.2.4 Czujka zasysająca 

 Czujka pozwala na detekcję z czterech osobno identyfikowanych stref detekcji przy 

zastosowaniu jednego wentylatora zasysającego. Każdy z czterech kanałów detekcji jest nadzorowany 

przez moduł (SCD) z komorą, gdzie odbywa się detekcja optyczna/CO. Dzięki zastosowaniu złożonych 

algorytmów poszerzających zakres detekcji cząstek, niezależne ale jednocześnie zintegrowane 

podejmowanie decyzji o alarmie redukuje fałszywe alarmy, zwiększając tym samym wykrywa-nie 

prawdziwych zagrożeń pożarowych. Czynności związane z instalacją, konfiguracją i uruchamianiem 

czujki ProPoint Plus są proste i intuicyjne. Konfiguracja czujki do klasy czułości A,B lub C, a także 

zmiana pozostałych ustawień czujki możliwa jest przy pomocy wielojęzycznego, wielofunkcyjnego 

wyświetlacza LCD, bez konieczności podłączania urządzeń zewnętrznych. Podczas konfiguracji czujki 

instalator może dopasować czułość detekcji, tak aby była ona dokładnie taka, jak czułość detekto-rów 

punktowych w klasach A, B lub C, a przez to precyzyjnie dopasować ją do miejsca zastosowania. 

Konfiguracja prędkości wentylatora zasysającego oraz przepływu powietrza są również bardzo łatwe w 

obsłudze, co pozwala na instalowanie czujki w połączeniu z krótkimi lub długimi rurkami próbkującymi. 

Czujka została opracowana przez angielską firmę Protec Fire Detection plc i jest opatentowanym 

rozwiązaniem, spełniającym wymagania normy EN 54-20. Lokalizację docelową rurek w szybie windy 

wykonać w uzgednieniu z wykonawcą windy 
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2.1.2.5 Siłownik 

W rozwiązaniu wykorzystano siłowniki łańcuchowe z napędem zębatkowym wykonany w formie 

prostopadłościanu. Wszystkie części siłownika wykonane są z materiałów korozjo odpornych i 

odpornych na wilgoć (siłownik szczelny, samosmarujący). Dane techniczne siłowników (ogólne): 

− zasilanie 24V 15% /1,0A 

− siła pchająca / ciągnąca 300N 

− prędkość 11,8m/ sek.100mm 

− gwarantowany okres funkcjonowania 10 000 otwarć i zamknięć 

− odporność na temperaturę 30 min./300oC 

− system ochrony IP 33 

− zakres temperatur -25oC do +55oC 

 Instalację do siłownika zaprojektowano do wykonania przewodem HDGsżo PH90 3x2,5mm2 

pod tynkiem. Siłownik zamocować na ramie klapy oddymiającej przy pomocy konsoli mocującej, w taki 

sposób aby siłownik otworzył klapę oddymiającą do kąta zgodnie z aprobatą techniczną. Konsola 

montażowa zostanie dostarczona włącznie z siłownikiem i klapą oddymiającą. Podłączenie siłownika 

wykonać z wykorzystaniem puszki n/t (puszka połaczeniowa musi posiadać stosowne dopuszczenie do 

stosowania wyrobu w ochronie przeciwpożarowej). 

2.1.3 Zasilanie 

2.1.3.1 Zasilanie podstawowe 

 Zasilanie podstawowe centrali elektrycznego oddymiania (230V, 50Hz) należy wykonać z 

obwodów zasilania zabudowanego przed wyłącznikiem pożarowym prądu. Obwody zasilania zostały 

wydane w projekcie elektrycznym. Obwody zasilania central należy wyraźnie opisać w celu łatwej 

identyfikacji przez obsługę systemu lub pracowników serwisu, oraz Użytkownika.  

 Warunkiem koniecznym przed przekazaniem instalacji i uruchomieniem to wykonanie pomiarów 

oporności uziemienia, izolacji oraz ciągłości żył, które należy dołączyć do protokołu  podczas odbioru i 

przekazania systemu Użytkownikowi. Instalację do poszczególnych elementów systemu, urządzeń 

wykonawczych oraz kontrolujących wykonać zgodnie z poszczególnymi rysunkami ideowymi instalacji 

oddymiania. 

2.1.3.2 Zasilanie awaryjne 

 Centrala została przygotowana do pracy z dwoma akumulatorami o napięciu 24V 

umieszczonymi wewnątrz obudowy. Typ akumulatora zgodnie z wymaganiami producenta 

zastosowanych urządzeń. 

2.1.4 Okablowanie 

 Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane wg zaleceń i norm podanych poniżej. 

Założenie podstawowe to wykonanie okablowania pod tynkiem. Montaż kabli pod tynkiem,  na styku 

skrzyżowania i zbliżenia z innymi instalacjami zabezpieczyć rurkami lub innymi przekładkami 

izolacyjnymi, oraz w przejściach przez stropy (zastosować rurki). Po wciągnięciu kabli przepusty 

rurowe, zwłaszcza na granicach stref pożarowych należy uszczelnić przy użyciu certyfikowanych mas 

ppoż.  

Inne zasady, które powinny być przestrzegane przy układaniu kabli : 

− nie wykonywać żadnych połączeń przewodów poza tymi, które wskazuje projekt 

− po ułożeniu kabli i zaprawieniu bruzd należy wykonać pomiary kontrolne (rezystancja linii, 

rezystancja izolacji między żyłami linii, pojemność przewodów linii itp.). Protokoły z pomiarów 

powinny być przekazane firmie specjalistycznej, która wykona montaż urządzeń 

− w miejscach montażu elementów należy pozostawić odpowiednie zapasy przewodów : 
o czujki i ostrzegacze ręczne : 2 x 20 cm (nie rozcięte pętle) 
o centralki min. 50-100 cm 
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Należy koordynować przebieg tras kabli instalacji oddymianiem, zachowując następujące minimalne 

odstępy: 

− 20 cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody 

− 5 cm od przewodów energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej 

− 30 cm od opraw oświetleniowych typu „świetlówka” 

− 100 cm od transformatorów i silników 

UWAGA: 

− wskazane na planach instalacji lokalizacje urządzeń mogą ulec zmianie na skutek konieczności 

zachowania odpowiednich odstępów od innych urządzeń, które nie zostały wskazane na 

rysunkach, a zwłaszcza lamp oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

− należy zachować minimum 50 cm odstępy czujek od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i 

belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i składowanych towarów. 

2.1.5 Funkcjonowanie systemu 

Sposób funkcjonowania centrali oddymiania w różnych jej stanach opisano poniżej. Centrala może 

wskazywać następujące stany robocze : 

− stan oddymiania (klapa oddymiająca otwarta) 

− stan pracy kontrolnej (klapa oddymiająca zamknięta) 

W stanie normalnej pracy systemu na przyciskach alarmowych systemu oddymiania świeci się dioda 

koloru zielonego. W przypadku, gdy zostanie zbita szybka przycisku ręcznego oddymiania wówczas 

okna oddymiające zostaną otworzona automatycznie.  

Procedura skasowania alarmu odbywa się przy założeniu wymiany szybek w przyciskach alarmowych. 

Po skasowaniu alarmu klapa oddymiająca zostanie zamknięta. 

2.1.6 Obliczenia 

 Zgodnie z Polską Normą PN-B-02877-4 wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce 

schodowej budynków średnich i niskich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego 

podłogi tej klatki schodowej. Poniżej wydano niezbędne obliczenia dla doboru klap oddymiających. 

Należy dodatkowo pamiętać przy wyborze klapy oddymiającej, że klapa powinna być sklasyfikowana w 

klasie B300 (HE 300) co oznacza, że klapa wykazuje odporność na działanie temperatury 3000C. 

Klapa oddymiająca ze stosownymi założeniami poniżej została wydana w projekcie budowlanym. 

Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: 

AK – powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 
AK5% – 5% powierzchni rzutu  poziomego klatki schodowej 
AG – powierzchnia geometryczna oddymiania 
ACZ – powierzchnia czynna oddymiania 
 

Obliczenie powierzchni otworów oddymiających dla klatki schodowej 

Powierzchnia rzutu oddymianej klatki schodowej (włacznie z powierzchnią szybu windy) wynosi 

41,18m2 - przyjęto jako podstawę do obliczenia powierzchni klapy oddymiającej. 

AK = 41,18 m2 

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: 

AK5% = 41,18 · 5% = 2,059 m2   

ACZ = 2,059m2  

W projekcie wydano rozwiązanie bazujące na klapie oddymiającej dachowej zainstalowanej na 
ostatniej kondygnacji klatki schodowej o powierzchni czynnej min. 2,059m2, która posłuży do realizacji 
funkcji oddymiania. Powierzchnia czynna klapy oddymiającej, powinna wynosić (wyliczona) min ACZ = 
2,059m2 (pamiętając że powierzchnia czynna podawana jest wg producenta klapy oddymiającej).  
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Przyjęto do obliczeń klapę oddymiającą: 

- o wysokości podstawy klapy 50 cm 

- o wymiarach 120x260 cm która posiada zgodnie z aprobatą producenta powierzchnię czynną 2,09m2. 

Projekt przewiduje zastosowanie klapy oddymiajacej wyposażonej w osłony przeciwwiatrowe. 

 Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spełniał prawidłowo swoją rolę, 
potrzebne jest zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza w celu wytworzenia tzw. „ciągu 
kominowego”. 

Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza dla klatki schodowej 

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urządzeń oddymiania pożarowego 

wymagane jest zapewnienie dopływu powietrza „uzupełniającego” poprzez otwory umiejscowione w 

dolnych częściach pomieszczenia. Możliwe jest wliczenie okien oraz drzwi, które w przypadku pożaru 

dadzą się otworzyć od zewnątrz. Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza 

przelotowego na zasadzie naturalnej różnicy ciśnień. 

Spełniając ten warunek geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powinna być co najmniej o 

30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworów oddymiających. Powierzchnia 

geometryczna klapy oddymiającej wynosi 3,12m2 natomiast powierzchnia zwiększona o 30% powinna 

wynosić 4,056m2. Realizację funcji dopowietrzania będą realziwać drzwi na poziomie parteru 

prowadzące bezpośrednio na zewnętrz o wymiarze zewnętrznym 90/210 posiadają w świetle 

powierzchnię 1,89m2, oraz okna zabudowane na poziomie parteru o wymiarach 230/50 (dwa okna) 

posiadające w świetle powierzchnię (w sumie) 2,3m2 i jedno okno zabudowane na poziomie parteru o 

wymiarze 155/90 posiadające w świetle powierzchnię 1,395m2.  

Łączna powierzchnia okien i drzwi wynosi 5,585m2 co spełnia wymagany warunek. Drzwi służące do 

dopowietrzania, oraz okna będą otwieranie automatycznie za pomocą napędów drzwiowych, oraz 

siłowników podłączonych do centralki CSO-1. Projektowane dopowietrzanie dla klatki schodowej 

uwzględnia również dopowietrzanie dla oddymianego szybu windy, wyliczone wartości j.w obejmują 

powierzchnię dopowietrzania 1,3m2 wyliczoną dla szybu windy.  

Założenia: 

Do obliczeń przyjęto klapę oddymiającą jednoskrzydłową o podstawie prostej, wysokości 50cm, 

wymiarach 120x260 cm i podaną przez producenta powowierzchnią czynną oddymiania 2,09m2, 

wyposażoną w osłony przeciwwiatrowe. Urządzenia wykonawcze dla klap oddymiających zgodnie z 

aprobatą j.w. 

Obliczenie powierzchni otworów oddymiających dla szybu windy 

Powierzchnia rzutu szybu windy wynosi 4,62m2 - przyjęto jako podstawę do obliczenia powierzchni 

okna oddymiającego 

AK = 4,62 m2 

2,5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: 

AK5% = 4,62 · 2,5% = 0,1155 m2 

ACZ = 0,1155 m2  

W projekcie wydano rozwiązanie bazujące na klapie oddymiającej dachowej zainstalowanej na 
ostatniej kondygnacji klatki schodowej o powierzchni czynnej min. 0,1155m2, która posłuży do realizacji 
funkcji oddymiania. Powierzchnia czynna klapy oddymiającej, powinna wynosić (wyliczona) min ACZ = 
0,1155m2 (pamiętając że powierzchnia czynna podawana jest wg producenta klapy oddymiającej).  
Przyjęto do obliczeń klapę oddymiającą: 

- o wysokości podstawy klapy 50 cm 
- o wymiarach 100x100 cm która posiada zgodnie z aprobatą producenta powierzchnię czynną 0,47m2.
 Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spełniał prawidłowo swoją rolę, 
potrzebne jest zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza w celu wytworzenia tzw. „ciągu 
kominowego”. 
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Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza dla szybu windy 

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urządzeń oddymiania pożarowego 

wymagane jest zapewnienie dopływu powietrza „uzupełniającego” poprzez otwory umiejscowione w 

dolnych częściach pomieszczenia. Możliwe jest wliczenie okien oraz drzwi, które w przypadku pożaru 

dadzą się otworzyć od zewnątrz. Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza 

przelotowego na zasadzie naturalnej różnicy ciśnień. 

Spełniając ten warunek geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powinna być co najmniej o 

30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworów oddymiających. Powierzchnia 

geometryczna klapy odymiającej 100x100 cm wynosi 1,0m2 natomiast powierzchnia zwiększona o 30% 

powinna wynosić 1,3m2. Dopowietrzanie szybu windy zostało zaprojektowane wspólnie z projektem dla 

klatki schodowej. 

2.1.7 Badania i próby pomontażowe 

Po wykonaniu całości projektu, należy opracować protokół z badań, który powinien być przedstawiony 

komisji odbioru robót. Montaż i uruchomienie systemu należy powierzyć firmie specjalistycznej. 

Instalacje, montaż urządzeń, uruchomienie oraz odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z : 

− rzutami poszczególnych kondygnacji, schematami ideowymi, informacjami zawartymi w 

niniejszym opracowaniu 

− przedmiarem robót (odrębna teczka). 

− obowiązującymi przepisami i normami. 

− dokumentacjami technicznymi urządzeń. 

− specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (odrębna teczka). 

Ponadto należy uwzględniać dokonywane na bieżąco zmiany budowlano-technologiczne wynikające z 

ew. aktualizacji projektów branżowych oraz wskazówek projektantów. Wszelkie zmiany uzgadniać z 

branżowym inspektorem nadzoru (wzgl. autorem opracowania). Wykonawstwo instalacji, dostawę i 

montaż urządzeń należy powierzyć firmie specjalistycznej. Urządzenia powinny posiadać certyfikaty 

bezpieczeństwa. 

2.1.8 Uwagi końcowe 

W projekcie przewidziano jedynie dostawę i montaż części elektrycznej systemu oddymiania, dostawa i 

montaż okien oddymiających, prace związane z przygotowaniem otworu pod okna oddymiające, oraz 

montaż wentylatora osiowego wydano w projekcie branży budowlanej. 

Po zainstalowaniu systemu oddymiania należy wzmóc dozór oddymianej klatki schodowej, w celu 

sprawdzenia czy system oddymiania zadziałał i czy okna oddymiające są otwarte.  

Do obowiązków użytkownika należy: 

− zapewnienie warunków stałego i fachowego nadzoru nad stanem technicznym zainstalowanych 

urządzeń 

− przeszkolenia osób odpowiadających za codzienną eksploatację systemu, 

− w strefie objętej systemem automatycznego oddymiania należy zaprzestać palenia tytoniu,  

− realizację zmian dotyczących sufitów w obrębie klatki schodowej, należy wykonać w ścisłej 

koordynacji z konserwatorem systemu, aby zapobiec powstaniu kolizji i ograniczeniu w jej 

funkcjonowaniu, 

− wszelkie prace remontowo-malarskie należy wcześniej zgłosić do osoby odpowiedzialnej za 

system celem zabezpieczenia sygnalizatorów w rejonie prowadzonych prac, 

− dla zapewnienia niezawodnego działania instalacji oddymiania wraz z całym układem 

wyzwalania muszą być sprawdzane przez specjalistę pod względem sprawności działania i 

gotowości eksploatacyjnej, oraz konserwowane w regularnych odstępach czasu  

− wykonywać konserwację urządzeń oraz przegląd instalacji oddymiania co najmniej raz w roku 

(zgodnie z zaleceniami producenta) przez podmiot posiadający odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. 
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2.1.9 Zestawienie urządzeń podstawowych instalacji elektrycznego oddymiania. 

Klatka schodowa 

L.p. Wyszczególnienie Typ sprzętu Ilość 

Urządzenia 

Klatka schodowa 

1 Centrala oddymiania modułowa 10A w obudowie kompaktowej RZN 4410-K ** 1 kpl. 

2 Akumulator 12V/7,0Ah 2 szt. 

3 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT45** 4 szt. 

4 Puszka połączeniowa natynkowa z kostką ceramiczną - 5 szt. 

5 

Klapa dymowa o wym. 120x260 z owiewką, na podst.  stalowej 
ocynkowanej h=50 cm, poliwęglan ml.  o gr. 16 mm – 5 komorowy 
o U=1,8 W/m2K. Klapa przystosowana pod siłownik elektryczny ZA 
155/1000 2,5A/ 24V. Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550 (550 
N/m2). Pow. czynna oddymiania Acz= 2,09 m2 

120 x 260 cm* 1 kpl. 

6 Osłona przeciwwiatrowa do klap - 1 kpl. 

7 Napęd zębatkowy 24V dla klapy oddymiajacej 120x260 - 2 kpl. 

8 Napęd łańcuchowy 24V do otwierania okien - 3 kpl. 

9 Czujka optyczna dymu z gniazdem - 6 kpl. 

10 Przekaźnik NO/NC na szynę Omega - 1 kpl. 

11 Napęd drzwiowy 500N/500mm DDS 54/500 1 kpl. 

12 Sygnalizator optyczno-akustyczny z podstawą (CNBOP) - 4 kpl. 

Szyb windy 

13 Puszka połączeniowa natynkowa z kostką ceramiczną - 1 szt. 

14 

Klapa dymowa o wymiarach 100x100, na podstawie stalowej 
ocynkowanej h=50 cm. Wypełnienie poliwęglan ml. o grubości 16 
mm – 5 komorowy o U=1,8 W/m2K. Klapa przyst. pod siłownik 
elektryczny ZA 155/1000 2,5A/ 24V. Klasyfik. obciążenia śniegiem 
SL550 (550 N/m2). Pow. czynna oddymiania Acz= 0,47 m2 

100 x 100 cm* 1 kpl. 

15 Napęd zębatkowy 24V dla klapy oddymiajacej 100x100 - 1 kpl. 

16 Czujka ProPoint Plus 1 rurkowy OPCO - 1 kpl. 

17 Zestaw rur z osprzętem do szybu o długości 20m - 1 kpl. 

18 Zasilacz z atestem CNBOP wymaga akku 2 x 7Ah - 1 szt. 

Materiały instalacyjne 

19 Przewód zasilający siłownik i centralę /PH90/ HDGsżo 3x2,5mm2  200 m 

20 Przewód do przycisków ręcznego oddymiania /PH90/ 
HTKSHekw 
3x2x0,8mm2 

100 m 

21 Przewód do czujek /PH90/ 
HTKSHekw  
1x2x0,8mm2 

120 m 

* - zakres projektu obejmuje jedynie dostawę, montaż w części budowlanej 

** - typy urządzeń podano jako przykład/wytyczne 
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1.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

1.1  Podstawa opracowania  

Informację sporządzono zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwołującego się do art. 21a 

ustęp 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. 

zmianami).  

1.2  Zakres robót dla zamierzenia budowlanego  

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania klatek schodowych realizowany w 

związku z przebudową, rozbudową i adaptacją budynku Makuszyńskiego 15 na potrzeby żłobka w 

Radlinie – dotyczy piwnicy, parteru, I piętra i poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu 

obejmującym parking, dojścia i dojazdy, plac zabaw dla dzieci. 

1.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie wykonywanych prac nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie zdrowia 

i życia ludzi. Wymagany zakres prac nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

związanych z działaniem promieniowania jonizującego, substancji chemicznych i biologicznych oraz 

użyciem materiałów wybuchowych.  

Na terenie budowy nie będą składowane materiały niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi.  

1.4 Przewidywane zagrożenia 

 Na terenie budowy mogą pojawić się czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla 
zdrowia pracowników:  

• podczas prac ziemnych, 

• podczas pracy maszyn i urządzeń, 

• podczas prac na wysokościach (na drabinach, rusztowaniach). 

1.4.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych  

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 

• zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 
wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym z wykopu), 

• Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej).  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:  

• elektroenergetyczne, 

• gazowe, 

• telekomunikacyjne, 

• ciepłownicze, 

• wodociągowe i kanalizacyjne 



str. 17 

 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania robót w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.  

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez 

podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w 

przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu.  

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu.  

Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy 

również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości 

większej niż 2,0 m.  

Składowanie i urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

• w odległości mniejszej inż. 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są obudowane oraz 
jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu.  

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 

gruntu.  

Przebywanie osób pomiędzy siana wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.  

Zakładanie obudowy i montaż rur w uprzednio wykonywanym wykopie o ścianach pionowych 

i na głębokości poniżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 

obudowa prefabrykowaną. 

1.4.2 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót na wysokości 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót na wysokości 

• upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak 
zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia 
otworów prowadzących na płyty balkonowe), 
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Roboty montażowe na wysokości mogą być wykonywane na podstawie projektu oraz planu 

„BIOZ” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji prac oraz rodzajem używanych 

maszyn i innych urządzeń technologicznych.  

Prowadzenie prac na wysokości jest zabronione:  

• przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,  

• przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie 
mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi 

częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 

Zabronione jest w szczególności:  

• przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi 
a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym.  

• składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnia żurawia budowlanego lub 
pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego 
tymczasowymi zabezpieczeniami.  

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 

zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.  

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 

materiałów lub wyrobów jest zabronione.  

Osoby przebywające ba stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 

poziomu podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokości. 

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, 

należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.  

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki 

linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na 

wysokości około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób 

zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 

W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, lina 

bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za 

pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie 

powinna być większa niż 1,5 m. 

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 

2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 

upadkiem z wysokości.  

1.4.3 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót na budowlanych przy użyciu 

maszyn i urządzeń technicznych  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót na budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 
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• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 

terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępniać organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierownicy wózków i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinny posiadać wymagane kwalifikacje.  

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 

kabin powinny być:  

• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

• osłonięte w okresie zimowym. 

1.4.4 Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych  

W czasie wykonywania i montażu projektowanych elementów instalacji elektrycznych należy 

bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, ze szczególnych uwzględnieniem 

pracy na wysokości oraz w wykopach.  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne, 

• szkolenie okresowe. 
Szkolenia należy przeprowadzać w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy 

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 

podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i 

regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi z danym zakładzie pracy oraz zasadami 

udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku.  
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na 

stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 

zagrożenie wypadkowe – nie rzadziej niż raz do roku. Instruktaż BHP należy przeprowadzić 

każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  

Przy wykonywaniu prac związanych z budową lub przebudową instalacji elektrycznej 

i elektroenergetycznych oraz obsłudze linii i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mogą 

być zatrudnieni pracownicy spełniający następujące wymagania:  

• posiadać udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na 
danym stanowisku, 

• posiadać odpowiednią sprawność fizyczną i umysłową oraz warunki zdrowotne 
niezbędne do wykonywania robót potwierdzone w orzeczeniu lekarskim, 

• w przypadku wykonywania robót na wysokości – badania uprawniające do pracy na 
wysokości.  

Pracownicy wykonujący roboty budowlane muszą być wyposażeni w odzież ochronną 

spełniającą wymagania z zakresu BHP.  Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom 

do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  

• udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

życia lub zdrowia pracowników.  

1.5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu  

Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niezatrudnionych przy budowie 

obiektu, a w szczególności zabezpieczyć wykopy przed dostępem dzieci, poprzez odpowiednie 

oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, szczelne przykrycie deskami, oraz w miejscach przejść, 

zapewnienia oświetlenia w razie pozostawienia wykopu na noc. Wzdłuż całego wykopu na terenie 

otwartym powinny być ustawione barierki pomalowane w biało-czerwone lub żółto-czerwone pasy. 

Wykopy powinny być wykonane z nachyleniem skarp nie większym niż 45o lub za pomocą 

obudowy. Pionowe ściany wykopu należy odpowiednio umocować i oszalować.  

Należy wygrodzić teren obejmujący roboty na wysokości. Wydzielona strefa dla prac na 

wysokości będzie wynosiła nie mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały lub 

przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m.  

Należy wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów.  
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1.6 Środki techniczne oraz organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

i zagrożeniom zdrowia 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  

▪  P r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :   

• nieprawidłowa ogólna organizacja pracy 

− nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

− niewłaściwe polecenia przełożonych, 

− brak nadzoru, 

− brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

− tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

− brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

− dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich. 

• Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

− niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

− nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

− brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

▪  P r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :   

• Niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

− wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

− niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

− brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

− brak środków ochrony zbiorowej lub ich niewłaściwy dobór, 

− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

− niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw. 

• Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

− zastosowanie materiałów zastępczych, 

− niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

• Wady materiałowe czynnika materialnego:  

− ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 

• Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

− niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 

− organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 

− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.  

Na podstawie: 

− oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, 

− wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
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− określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

− wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

− wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głownie przez zastosowanie 
technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
(rękawice, szelki ochronne, pasy bezpieczeństwa, kaski itp.) oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie 
z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami.  

Wszystkie narzędzia i urządzenia wykorzystywane w czasie robót budowlanych muszą posiadać 
atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania, konserwacji i przechowywania.  

Sprzęt i narzędzia używane do prac szczególnie niebezpiecznych powinny być każdorazowo 
sprawdzone przez użyciem i posiadać właściwe dokumenty potwierdzające ich sprawność.  

Na terenie robót budowlanych musi znajdować się przenośna apteczka pierwszej pomocy. 
W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji i zapewni transport do 
punktu pierwszej pomocy.  

Roboty budowlane związane z podłączeniem i sprawdzaniem instalacji i urządzeń elektrycznych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  

Stacjonarne urządzenia elektryczne należy, co najmniej jeden raz w miesiącu poddać okresowej 
kontroli pod względem bezpieczeństwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku należy poddać 
kontroli stan i oporność izolacji tych urządzeń.  

Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujętymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich 
dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974). 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub zleci 

opracowanie instrukcji BIOZ z uwzględnieniem wyżej wymienionych informacji. 

Z opracowaną instrukcją powinno się zapoznać wszystkich uczestników procesu 

budowlanego, a fakt zapoznania należy potwierdzić czytelnym podpisem. 

1.7 Podstawa prawna opracowania  

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 
z późn. zm.), 

− Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 
z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), ze 
zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 
1256), 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. nr 62 poz. 290), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów (Dz. U. nr 60 poz. 278), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.07.49.330) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) 
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