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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego nr 57/Ww/72 
 

3. Zaświadczenie  w/w  o  przynależności  do Dolnośląskiej Okręgo-
wej Izby Architektów RP, 

 

4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego nr 80/83/Pw  
 

5. Zaświadczenie  w/w  o  przynależności  do Dolnośląskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa, 

 

6. Warunki gruntowo-wodne. 
 

7. Wypis i wyrys  działki. 
 

I. PLAN  REALIZACYJNY, 
 

II. ARCHITEKTURA, 
 
III. KONSTRUKCJA, 

 
IV. INFORMACJA  DOT.  BEZPIECZEŃSTWA  
           I OCHRONY ZDROWIA 
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Wałbrzych, dnia 30 wrzesień 2013 r. 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

       My niżej podpisani współautorzy projektu p.n.: 

Projekt  rozbudowy  
 budynku remizy strażackiej OSP 

ul. Kłodzka 15, 58-340 Głuszyca 
dz. nr 542, ark.5, obręb Głuszyca Górna 0001 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 
207/2003,  poz. 2016  z  późniejszymi   zmianami)  zgodnie   z   art. 20  ust. 4   tej  ustawy   zgodnie  
o ś w i a d c z a m y, że przedmiotowy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
      Świadomi  odpowiedzialności  karnej za  składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 233 
Kodeksu Karnego potwierdzamy prawdziwość niniejszego oświadczenia własnoręcznymi 
podpisami  
P   -  projektant 
W – weryfikator 
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Zał. nr 1. 
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Zał. nr 2. 
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Zał. nr 3a. 
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Zał. nr 3b. 
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Zał. nr 4. 
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Zał. nr 5a. 
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Zał. nr 5b. 
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Zał. nr 6. 
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WARUNKI   GRUNTOWO-WODNE 
 
 
 
 
 
                                                                                           Załącznik do projektu technicznego    
                                                                                           rozbudowy budynku remizy              
                                                                                           strażackiej OSP w Głuszycy Górnej        
                                                                                           ul. Kłodzka 15, 58-340 Głuszyca  
 
                                                                                           (dz. nr 542, ark.5, obręb Głuszyca Górna 0001)    
                                                                                                     
                                                
 
 
 
 
 
                Na podstawie dokonanej odkrywki w miejscu lokalizacji rozbudowy budynku- remizy 
strażackiej OSP w Głuszycy Górnej,  ul. Kłodzka 15  (dz. nr 542, ark.5, obręb Głuszyca Górna 
0001)   stwierdzono   występowanie   następujących warstw: 
 
                               do 0,50-1,40 m od terenu   - nasyp mineralno-gruzowy nN (Pg+K+C), 
                               od 0,60-1,70 m od terenu   - żwiry gliniaste Żg+KO, 
                               od 0,90-2,10 m od terenu   - żwiry Żgl+KO   

                  Nie stwierdzono występowania wód gruntowych  w  przewidywanym  poziomie  po-
sadowienia budowy.  

 
 
 
 
 
 
 

Opracował: 
 
 
 
 
Wałbrzych, dnia 31 października 2013 r.                                  /-/ mgr inż. Jacek Kowalewski       

Zał. nr 7. 
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Zał. nr 8a. 
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Zał. nr 8b. 
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CZĘŚĆ I - PLAN   REALIZACYJNY 
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ZAWARTOŚĆ        OPRACOWANIA 
 
 
                                 1.  Opis techniczny,. 
 
                                 2.  Plan realizacyjny. 
                            
                                            01.   Plan sytuacyjny 
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OPIS    TECHNICZNY 
 

do planu realizacyjnego zagospodarowania terenu działki 
Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Głuszycy Górnej   

ul. Kłodzka 15, 58-340 Głuszyca 
 
1. Dane ogólne: 
 
             -    Inwestor -       Gmina Głuszyca 

                                           ul. Gruwaldzka 55                 
                                           58-309 Głuszyca 
 
             -    Użytkownik -  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 

                                           ul. Kłodzka 15, Głuszyca Górna 
                                           58-340 Głuszyca  
 
             -    Obiekt -          Budynek remizy strażackiej  
 

- Lokalizacja – ul. Kłodzka 15, Głuszyca Górna 

                                           58-340 Głuszyca  
                                           Dz. nr 542, ark.5, obręb Głuszyca Górna 0001                                                                                                                 
2. Lokalizacja: 

 
               Działka, na której znajduje się rozbudowywany budynek remizy strażackiej w zabudo- 

       wie wolnostojącej znajduje się w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 15. Oznaczona jest nu- 

       merem geodezyjnym 542, ark. 5, obręb Głuszyca Górna 0001.  
  
3.   Dane ewidencyjne: 
 

• Powierzchnia działki                                                      m2    1 088,00                                                           
 

• Powierzchnia zabudowy budynku                                  m2     96,50+55,60=152,10 
  

• Procent zabudowy                                                          %     8,87+5,11=13,98 
 

• Pozostała powierzchnia do zagospodarowania  
                          ogrodniczo-użytkowego (dojazdy, chodnik, zieleń)  m2      991,50 (935,90) 
 
                ●    Kubatura budynku                                                          m3    728,58+264,10=992,68 
 
                ●    Powierzchnia użytkowa budynku                                  m2    138,18+44,84=183,02  
 

3. Zabudowa: 
 
               Przedmiotowa nieruchomość zabudowana zostanie budynkiem remizy strażackiej OSP,  

       który zostanie rozbudowany o dodatkowe stanowisko garażowe na wóz bojowy.   

       Jest to obiekt wolnostojący do którego na działce sąsiedniej (w granicy działek) dobudowa- 

       no obiekty gospodarcze i garażowe  
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       Budynek remizy to obiekt dwukondygnacyjny bez poddasza. Rozbudowa to część jed-

nokondygnacyjna. Na program funkcjonalny budynku składa się mieszkanie dla jednej ro-

dziny (piętro) oraz remiza strażacka OSP (parter). 

 
5.0. Uzbrojenie terenu: 
 
   1. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 
                            
                Z istniejącego przyłącza energetycznego. 
          

2. Zaopatrzenie w wodę: 
 
                Wykorzystując istniejące przyłącze.      
 
 3.  Odprowadzenie ścieków: 
 
                 Wykorzystując istniejące przyłącze kanalizacyjne. 
 
 4.  Zaopatrzenie w gaz: 
 
               Wykorzystując istniejące przyłącze gazowe. 
                 
6.0.  Warunki gruntowo-wodne: 
  
                Dla  udokumentowania  istniejących   warunków  gruntowo-wodnych  dokonano  kilku  

        próbnych wykopów zaś wyniki pokazano w protokole z tych prac załączony do nin. opraco-

wania. Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać w okresie suchym, letnim ponie-

waż nie można wykluczyć pojawienia się wód gruntowych na poziomie posadowienia. Fak-

tycznie panujące warunki gruntowo-wodne winien sprawdzić kierownik budowy przed roz-

poczęciem robót budowlanych. W przypadku gdyby nie pokrywały się z  założonymi pro-

jekcie należy skontaktować się z autorem projektu celem  przeprojektowania  fundamentów.   

 
7.0.  Zieleń: 
 
                Zieleń   zaprojektowano  wyłącznie  od  strony  południowej i zachodniej działki. Od 

strony zachodniej, przy ogrodzeniu na ustawionej pergoli należy posadzić powojnik (odmia-

na Daniel Derona) o kwiatach  purpurowo-niebieskich. Pozostałą część działki obsadzić tra-

wą.  

    
8.0.  Dojazdy i dojścia: 
  
                Utwardzić  kostkami betonowymi  typu  "POZBRUK"  lub  kostką  granitową  (regula- 

        rną). Rozwiązanie alternatywne - płytki chodnikowe betonowe 35x35x5 cm. 
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9.0.  Uwagi końcowe: 
 
                Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem  

        oraz   obowiązującymi  przepisami  BHP, ochrony  p.-poż. i normami budowlanymi. Na bu- 

        dowie winien być stały nadzór osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.           

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   O p r a c o w a ł : 
Poznań, dnia 31.10.2013 r.  
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CZĘŚĆ II – ARCHITEKTURA 
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ZAWARTOŚĆ        OPRACOWANIA 
 
 
                                   1.   Opis techniczny. 
 
                                    2.   Sprawdzenie warunków cieplno-wilgotnościowych 
 
                                    3.   Rysunki architektoniczno-konstrukcyjne: 
                  
                                             02. Architektura rozbudowy – Rzut fundamentów, 

                                             03.                                          - Rzut parteru, 

                                             04.                                          - Rzut piętra, 

                                             05.                                          - Rzut dachu, 

                                             06.                                          - Przekroje,  

                                             07.                                          - Elewacje, 
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OPIS    TECHNICZNY 
 

do części architektonicznej projektu rozbudowy 
Budynek remizy strażackiej OSP w Głuszycy Górnej   

ul. Kłodzka 15, 58-340 Głuszyca 
       
1. Dane ogólne: 
 
             -    Inwestor -       Gmina Głuszyca 

                                           ul. Gruwaldzka 55                 
                                           58-309 Głuszyca 
 
             -    Użytkownik -  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 

                                           ul. Kłodzka 15, Głuszyca Górna 
                                           58-340 Głuszyca  
 
             -    Obiekt -          Budynek remizy strażackiej  
 

- Lokalizacja – ul. Kłodzka 15, Głuszyca Górna 

                                           58-340 Głuszyca  
                                           Dz. nr 542, ark.5, obręb Głuszyca Górna 0001    
                                                                                                               
2.   Podstawa opracowania: 
 
             1.   Zlecenie Inwestora. 
 
             2.   Umowa o prace projektowa, 
 
             3.   Wytyczne funkcjonalne dostarczone przez Inwestora, 
 
             4.   Uzgodnienia rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. 
 
3.   Zakres opracowania: 
 
             Opracowanie niniejsze obejmuje część architektoniczną z niektórymi elementami konstruk- 

      cyjnymi budynku. 

 
4.   Opis ogólny: 
 
             Budynek zaprojektowano jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony  ze  stropoda- 

      chem z płyt  warstwowych  Ruukki opartych  na  belkach  stalowych. Spadek dachu jednostronny  

      (10%).    

            Obiekt o wymiarach w rzucie parteru  5,72x9,72 m  ma  średnią  wysokość w kalenicy rów- 

      ną 4,75 m. Posadowienie posadzek  garażu  na poziomie 15 cm powyżej poziomu terenu. 
 

5.   Dane liczbowe dobudowywanej części (garażu): 
 
             1.   Powierzchnia zabudowy: 
                       5,72x9,72                                                                                      m2

    55,60 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Strona 25. 
 

             2.   Powierzchnia całkowita:   

                                                                                                                           m2
   55,60 

             3.   Powierzchnia użytkowa: 

                            Pom. nr 07 – Garaż na wóz bojowy 2                                   m2
    44,84    

4.   Kubatura budynku: 

                55,60x0,5x(4,55+4,95)                                                         m3  264,10 
 

6.   Techniczna charakterystyka budynku: 
 
             1.   Fundamenty: ławy fundamentowe i stopa fundamentowa wg projektu z betonu   
                                            żwirowego klasy C16/20 . 
 
             2.   Ściany  fundamentowe: z bloczków betonowych  typu  M-6 na  zaprawie  cementowej    
                                            marki „50” gr.25 cm. 
 
             3.   Ściany parteru: projektuje się jako warstwowe z  częścią nośną, konstrukcyjną z bloczków  
                                            z betonu komórkowego gr.24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m-ki  
                                            „30” izolowaną 12 cm warstwą styropianu pokrytego tzw. tynkiem struktu- 

ralnym w technologii „ATLAS”. 
 
            4.   Dach: jednospadowy (10%) z płyt warstwowych typu Rukki SP2D PU gr. 10 cm opartych   
                                          za  pośrednictwem  płatwi  drewnianych  ≠ 12x5 cm na  belkach stalowych 

                                           HEB180 malowanych olejno 2x na zagruntowaniu farbą miniową 60 %, 
                                 
5.   Nadproże okienne: prefabrykowane z belek L-19. 
 

            6.   Nadproże bramowe: stalowe z belek walcowanych 2xI 180. 
 
7.    Wykończenie wewnętrzne: 
 

1. stolarka okienna – PCV 120x180 cm (szt.2), 

2. stolarka drzwiowa (brama) – brama rolowana classic 400x400 cm f-my Hörmann 

3. tynki wewnętrzne - cementowo-wapienne  kat. III. Od wysokości 220 cm glazura lub wg  
                               życzeń przyszłego użytkownika. 

4. malowanie - emulsyjne.  

5. posadzki – przewidziano  posadzkę przemysłową  epoksydową na jastrychu betonowym,  
                               cokoliki przyścienne wyoblone lub terakotową (płytki ryflowane),  

6. izolacje ław fundamentowych - 2 x papa  asfaltowa  na  lepiku asfaltowym na gorąco  
                               na  zagruntowaniu. 

7. izolacje murów fundamentowych - j.w., 

8. izolacje pionowe murów fundamentowych - 2 x lepik asfaltowy na gorąco na  zagrun- 
                               towaniu emulsją asfaltową typu ABIZOL-R na styropianie izolacyj- 
                               nym,  

9.   izolacje posadzek - 1 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco na     
                               zagruntowaniu  j.w., 

9. parapety i półki nadgrzejnikowe - lastricowe lub PCV.    
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8. Wykończenie zewnętrzne: 
     

1. tynki zewnętrzne - szlachetne, strukturalne typu "ATLAS".  

2. opierzenie dachu i parapety zewnętrzne - blaszane z blachy stalowej ocynkowanej  
                             grub. 0,55 mm, 

3. rynny i rury spustowe - z blachy stalowej ocynkowanej o grub. 0,55 mm, 

4. pokrycie dachu - brak.  

5. izolacja cieplna stropodachu – sztywna pianka poliuretanowa 10,0 cm. 

6. izolacja posadzki - brak, 

7. cokół budynku – tynk żywiczny, 

8. zewnętrzna płyta przed wejściowa - kostka betonowa typu "POZBRUK" lub kostką grani-  
                             towa (regularną). Rozwiązanie alternatywne - płytki chodnikowe betonowe  
                             35x35x5 cm. 

9. Instalacje: 
 

1.   Instalację elektryczną wewnętrzną (oświetlenie i zasilanie mechanizmu bramowego) wyko-
nać   przewodami  typu   YDYp  3x1,5 mm2 układanymi w  tynku z osprzę-
tem p/t nieuszczelnionym. Zasilanie odbiorników  1-faz. (gniazda wtyczko-
we) zaprojektowano przewodami typu  YDYp 3x2,5 mm2  układanymi  j.w. 
Instalację wykonać w tynku z osprzętem bakielitowym kroploszczelnym. 
Łączniki instalować na wysokości 1,4 m a gniazda wtyczkowe na wysokości 
1,2 m. Oświetlenie garażu zaprojektowano przy pomocy opraw żarowych.  
Połączenia wyrównawcze wykonać płaskownikiem stalowym ocynkowanym 
typu Fe 25x4 mm układanym na  tynku na uchwytach na wysokości 0,3 m. 
Do połączeń wyrównawczych podłączyć rury metalowe c.o. i wodociągo-
wej. Instalacja ta stanowi rozbudowę istniejącej przy wykorzystaniu istnieją-
cego przyłącza. 

 
2. odgromowa – zwód poziomy na dachu oraz przewody odprowadzające wykonać drutem stalo-

wym ocynkowanym Ø 6 mm układanym na uchwytach odstępowych. Uziom 
otokowy zaprojektowano płaskownikiem stalowym ocynkowanym typu Fe 
25x4 mm układanym w ziemi na głębokości 0,6 m w odległości 2 m od 
ścian budynku. Łączenie uziomu  w  ziemi  wykonać poprzez spawanie.   

 
3. c.o. - wg odrębnego  opracowania. Projektuje  się rozbudowę istniejącej instalacji c.o.   

4. wentylacyjna - grawitacyjna wg projektu  architektonicznego (kratki wentylacyjne 
                          27 x 14 cm).  

 
10.   Inne. 
 
              Budynek w III klasie niebezpieczeństwa pożarowego. Elementy stalowe zabezpieczone   

        farbą antykorozyjną, ognioodporną. 

             Ochrona cieplna budynku - ściany zewnętrzne warstwowe, dach i posadzka spełniają wa 

        runki normy cieplnej PN/B-02080. 

                                                                                                           Opracował: 
 
 
 Poznań, dnia 31.10.2013 r.                                                     /-/ mgr inż. Jacek Kowalewski 
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SPRAWDZENIE  WARUNKÓW  CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH 
                                                                    wg PN-91/B-02020 
 
 
Ściany zewnętrzne  - bloczki z betonu komórkowego gr.24 cm (siporex) ocieplone 12 cm warstwą    
                                    styropianu   M-20   z   tynkiem  strukturalnym  typu „ATLAS”.  Ściany  z    
                                    otworami  okiennymi   i   drzwiowymi.  Kmax = 0.65 W/m2K. 
 
Dach – z płyt warstwowych typu Rukki SP2D PU gr. 10 cm opartych za  pośrednictwem  płatwi drew-  

nianych ≠ 12x5 cm na belkach stalowych HEB180. Izolacja 10 cm warstwa 
sztywnej pianki poliuretanowej.  Kmax=0,45 W/m2K. 

 
Wieńce - żelbetowe o wym.25x31 cm ocieplone jak ściany zewnętrzne 
 
Nadproża - prefabrykowane typu L-19 oraz wylewane na mokro. 
 
Stolarka okienna - PCV. 
 
Brama – brama rolowana typu Classic f-my Hörmann   
 
2. Obliczenie współczynnika K dla przyjętych przegród budowlanych.    
                                                                                                                                                                                                                                            

L.p. Rodzaj       warstwy 

 
 

Grubość 
warstwy 

    
 
 

d 
    
    

(m) 

Współ- 
czynnik 
przeni- 
kania 
ciepła 

     
 

λ 
 
 
(W/mK) 

Opór 
Przejmo- 

wania 
ciepła 

   
 
          d 

R = --- 
          λ 
 
(m2K/W) 

Współ- 
czynnik 
przejmo- 

wania 
ciepła 

      
          1 

K= --- 
          R 
   
(W/m2K) 

Liniowy 
współ- 
czynnik 
przejmo- 

wania 
ciepła 

          1 
Kl= --- 

          Rl 
 
(W/m2K) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 
 0.045 
 0.300 
 1.000 

 
  2.667 
  0.800 
  0.015 

  1. Ściany zewnętrzne  
- Styropian  
- Beton komórkowy (600) 
- Tynk wewnętrzny 

 
  0.120 
  0.240 
  0.015    

Razem   3,481   0.287  
 
 0.022 

 
  4,545 

  2. Dach 
-Pianka poliuretanowa 

 
 0.100 
 Razem   4,545   0,220  

 
 0.045 
 1.700 
 1.300 
 1.000 

 
  2.222 
  0.071 
  0.092 
  0.015 

  

Razem   2.403   0.416  
 0.045 
 1.700 
 1.300 
 1.000 

  2.222 
  0.106 
  0.046 
  0.015 

  

Razem   2.389   0.419  

3. 
 

Nadproża prefabrykow. L19 
- Styropian 
- Żelbet prefabrykatu 
- Beton wypełniający 
- Tynk wewnętrzny 
 
-Styropian 
-Żelbet prefabrykatu 
-Beton wypełniający 
-Tynk wewnętrzny 
            
0.416x0.13+0.419x0.06 

 
 0.100 
 0.120 
 0.120 
 0.015 
  
 0.100 
 0.180 
 0.060 
 0.015 

 Ogółem     0.079 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
4. Stolarka okienna  Razem  2.600  
5. Brama  Razem  2.500  

 
 
 
 
                                                                         
 
 
                                                                                    O p r a c o w a ł : 
 
 
 
Poznań, dnia 31.10.2013 r.                                         /-/ mgr inż. Jacek Kowalewski 
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CZĘŚĆ III – KONSTRUKCJA 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Strona 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              ZAWARTOŚĆ        OPRACOWANIA 
 
 
                                   1.   Opis techniczny. 
 
                                    2.   Obliczenia statyczne 
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OPIS    TECHNICZNY 
 

do części konstrukcyjnej projektu rozbudowy 
Budynek remizy strażackiej OSP w Głuszycy Górnej   

ul. Kłodzka 15, 58-340 Głuszyca 

 Faza - Projekt budowlany 
 
1. Dane ogólne: 
 
             -    Inwestor -       Gmina Głuszyca 

                                           ul. Gruwaldzka 55                 
                                           58-309 Głuszyca 
 
             -    Użytkownik -  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 

                                           ul. Kłodzka 15, Głuszyca Górna 
                                           58-340 Głuszyca  
 
             -    Obiekt -          Budynek remizy strażackiej  
 

- Lokalizacja – ul. Kłodzka 15, Głuszyca Górna 

                                           58-340 Głuszyca  
                                           Dz. nr 542, ark.5, obręb Głuszyca Górna 0001    
 
2.   Podstawa opracowania: 
 
             1.   Zlecenie Inwestora. 

             2.   Umowa o prace projektowa, 

             3.   Wytyczne funkcjonalne dostarczone przez Inwestora. 

             4.   Uzgodnienia rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. 

 
3.   Zakres opracowania: 
 
             Opracowanie niniejsze obejmuje część konstrukcyjną z niektórymi elementami architek- 
       tonicznymi budynku. 
 
4.   Opis ogólny: 
 
             Budynek  zaprojektowano  jako  obiekt dwukondygnacyjny,  częściowo podpiwniczony  
      ze stropodachem lekkim płaskim o dwustronnym jego spadku  krytym papą asfaltową.  
   
5.   Techniczna charakterystyka budynku: 
 
             1.   Fundamenty: ławy fundamentowe wg projektu z betonu żwirowego klasy C16/20 . 

  2.   Ściany  fundamentowe: z  bloczków  betonowych  typu  M-6  na  zaprawie  cementowej 
                                  marki „50” gr.25 cm. 
 

             3.   Ściany parteru: projektuje się jako warstwowe z  częścią nośną, konstrukcyjną z blocz-
ków z betonu komórkowego gr 24cm na zaprawie cementowo-wapien- 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
Strona 45. 

 
                                              nej m-ki „30” izolowaną 12 cm warstwą styropianu pokrytego tzw. 

tynkiem strukturalnym w technologii „ATLAS”. 
 

4. Dach: projektuje się z płyt warstwowych typu Rukki SP2D PU gr. 10 cm opartych za  
pośrednictwem  płatwi drewnianych  ≠ 12x5 cm na  belkach stalowych 
HEB 180. Izolacja 10 cm warstwa sztywnej pianki poliuretanowej.   

 
6.   Nadproża prefabrykowane z belek L-19. 

            
 
                                                                         
 
 
 
 
                                                                                    O p r a c o w a ł : 
 
 
 
Poznań, dnia 31.10.2013 r.                                         /-/ mgr inż. Jacek Kowalewski 
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OBLICZENIA  STATYCZNE 
do części konstrukcyjnej projektu rozbudowy 

Budynek remizy strażackiej OSP w Głuszycy Górnej   
ul. Kłodzka 15, 58-340 Głuszyca 

 
                     Statyka i wymiarowanie z wykorzystaniem  programu  komputerowego "ABC- 
                     Rama 3D" autorstwa firmy dra inż. Krzysztofa Grajka z Gliwic Z.P.M. i U. "Pro- 
                     Soft". 
 

 
Poz. 1.0.0.   Dach  
 
Poz. 1.1.0.   Konstrukcja dachu 
 
Poz. 1.1.1.   Płyta dachowa 

        
       Obciążenia: 

Obciążenie 

L.p. Opis warstwy Wyliczenie Współczyn- 
niki 

Powierz-
chniowe 
(kN/m2) 

Liniowe
 

(kN/m) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A. Obciążenia stałe dachu  
1. Płyta warstwowa    1,100/0,900   11,700  

Razem 1,100/0,900   11,700   
x 1,625   19,012 

B. Obciążenia zmienne dachu  
2. Śnieg                           0,80x0,90 1,500/0,700   0,720  

Razem 1,500/0,700   0,720   
x 1,625   1,170 

                Przyjęto płytę warstwową  typu Rukki SP2D PU gr. 10 cm  
                  
   Poz. 1.1.2.   Płatwie drewniane   
 
               Obciążenia: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
C. Obciążenia dachu  
3. Ciężar płatwi 0,05x0,12x6,0 1,300/0,800   0,036  
4. Oddziaływanie płyt        1,100/0,900  19,012  
5. Śnieg  1,500/0,700    1,170  

l0 = 1,05x2,00 = 2,10 m  Razem 1,124/0,888   20,218  
      

                             Mmax = 0,125x1,124x2,12x20,218 = 12,527 kNm 

                             Dla drewna sosnowego kl. C30 E = 12x106 kN/m2 

                             W = bh2/6 = 0,05x0,122/6 = 1,2x10-4 m3 

                             K = Mmax/W = 12,527x104/1,2 = 104,391 MN/m2 < 12000 MN/m2 dop 

                             Przyjęto płatwie drewniane ≠ 50x120 mm co162,5 cm. 
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Poz. 1.1.3.   Podciągi stalowe 

               Obciążenia: 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

D. Obciążenia podciągów  
6. Oddziaływanie płatwi       1,10x20,218x2,10 1,124/0,888 46,704  
7. Ciężarv podciągu 51,2x0,00981 1,100/0,900   0,502  

l0 =  1,625 m  Razem 1,124/0,888 47,206  
 

 
 
 

 
                     

                    Oddziaływanie na ściany R = -46,704/2,00 = -23,352 kN/mb 

                    Przyjęto podciągi dachowe stalowe typu HEB180/ co 200 cm. 
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Poz. 2.0.0.   Konstrukcja parteru 
 
Poz. 2.1.0.   Elementy nośne 
 
Poz. 2.1.1.   Ściany konstrukcyjne 

               Obciążenia: 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

D.  Ściany grube „24” zewnętrzne:  
7. Bloczki  bet. komórkowy 0,24x9,0 1,100/0,900   2,160  
8. Styropian 0,12x0,45   0,054  
9. Obustronny tynk 2x0,015x19,0 

1,300/0,800 
  0,570  

Razem 1,145/0,878   2,784  
x 4,85   23,202  
x 0,58     1,615 

D.  Ściany grube fundamentowe:  
7. Bloczki  betonowe 0,25x21,0 1,100/0,900 5,250  
8. Styropian 0,10x0,45 0,045  
9. Obustronny tynk 2x0,015x19,0 

1,300/0,800 
0,570  

Razem 1,121/0,890 5,865   
x 0,80   46,920 

 
Poz. 2.2.0.   Nadproża okienne  
 
                            Przyjęto belki nadprożowe żelbetowe prefabrykowane typu L19. (2 szt. na      
                    nadproże). 
 
Poz. 2.3.0.   Podciąg bramowy  
 
                            Przyjęto belki nadprożowe stalowe 2 x I 140/4500. 
 
 
Poz.  3.0.0.   Fundamenty 

         1. Oddziaływanie parteru (wg poz.2.1.1.)                 1,145/0,878    23,202 kN/mb 
                     2. Ciężar ściany fundamentowej (wg poz. 2.1.1.)     1,118/0,891      1,615    ” 
                     3. Oddziaływanie dachu (poz.1.1.1.) 
                                   0,5x6,15x2,349                                            1,253/0,834    23,352    ” 
                     4. Ciężar własny  0,30x0,65x25,0                             1,100/0,900      4,875     ”      . 
                                                                                Razem            1,160/0,866    53,044  kN/mb 

 
                   q = 53,044/0,65x1,00 = 81,606 kN/m2 < qdop = 150 kN/m2 

 
                   Przyjęto konstrukcyjnie ławy fundamentowe szer. 65 cm i wysokości 30 cm.  

                                                                     
 
             
                                                                      Obliczenia wykonał: 
 
 
 
Poznań, dnia 31 października 2013 r.                                                 /-/ mgr inż. Jacek Kowalewski 
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                                                58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 

                                                               
 
 
     
               Tel. kom.  664-250-604 
               e-mail       biuro@anew.pl 
                                 www.anew.pl 
 
 
 

 
 

INFORMACJA 

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Rozbudowa budynku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek remizy strażackiej OSP w Głuszycy Górnej 
ul. Kłodzka 15,  58-340 Głuszyca 

                 dz. 542, ark.5, obręb Głuszyca Górna 0001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektanci Tytuł, imię i nazwisko Uprawnienia 
   Konstrukcja   
   Opracował mgr inż. Jacek Kowalewski 80/83/Pw 

Data opracowania: 31 październik 2013 r. 

Inwestor: 

             Gmina Głuszyca 

           ul. Gruwaldzka 55                
             58-309 Głuszyca 
 

                                                                      PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE 
                                                                                       mgr inż. Jacek Kowalewski ANEW

Opracowanie projektowe  nr 348/13 
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                                ZAWARTOŚĆ        OPRACOWANIA 
 
 
 

1. Część opisowa. 
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INFORMACJA  
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

do projektu rozbudowy  budynku 
remizy strażackiej OSP w Głuszycy Górnej   

ul. Kłodzka 15, 58-340 Głuszyca 
 
1. Dane ogólne: 
 
             -    Inwestor -       Gmina Głuszyca 

                                           ul. Gruwaldzka 55                 
                                           58-309 Głuszyca 
 
             -    Użytkownik -  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 

                                           ul. Kłodzka 15, Głuszyca Górna 
                                           58-340 Głuszyca  
 
             -    Obiekt -          Budynek remizy strażackiej  
 

- Lokalizacja – ul. Kłodzka 15, Głuszyca Górna 

                                           58-340 Głuszyca  
                                           Dz. nr 542, ark.5, obręb Głuszyca Górna 0001                                                                                                                 
                                       
2.   Podstawa opracowania: 
 

1.   Zlecenie Inwestora 

             2.   Umowa o prace projektowa. 
 
3.   Zakres opracowania: 
 
                Opracowanie niniejsze obejmuje część architektoniczno-konstrukcyjną rozbudowy 

budynku  mieszkalnego. 
 
 4.  Opis ogólny stanu istniejącego: 
 
                Budynek zaprojektowano jako obiekt jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony z  dachem 

płaskim (10%) z płyt dachowych warstwowych typu Ruukki na konstrukcji stalowej z belek 

stalowych typu HEB180/5500.    

                Obiekt o wymiarach w rzucie  parteru 5,36x9,72 m ma średnią wysokość kalenicy równą 

4,68 m. Posadowienie posadzek parteru na poziomie 15 cm powyżej poziomu  terenu.  

                W  obiekcie  przewidziano  pomieszczenie  garażowe  dla  dodatkowego  wozu  bojowego    

       OSP w Głuszycy Górnej. 

                Budynek jest projektowany jako rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej. 
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                Rozbudowa przedmiotowego budynku wykonana ma być w sposób tradycyjny. 

Konstrukcja murowana o układzie ścian nośnych mieszanym. Rozpiętość traktu 5,12 m. Ławy 

fundamentowe żelbetowe. Ściany nośne wykonano z bloczków z betonu komórkowego  

       „Siporex” na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych  

       M-6.  
 

4.1.   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
 

            Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane i instalacyjne  związane rozbudową 

części użytkowej budynku w  związku z  zamiarem zwiększenia powierzchni garażowej 

obiektu. 

               Kolejność robót jest następująca:  

                        -  roboty ziemne, 

                        -  wykonanie fundamentów betonowych (ław), 

-  wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych M6 na zaprawie ce- 
          mentowej, 

                        -  wykonanie ścian przyziemia z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie ce- 
                                 mentowo-wapiennej,  

                        -  montaż stalowych podciągów dachowych,  

   -  wykonanie konstrukcji drewnianej więźby dachowej, 

                        -  wykonanie dachu z płyt warstwowych Ruukki, 

                        -  montaż okien PCV i bramy, 

                        -  podłoża i posadzki,   

              -  wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych, 

                        -  roboty  tynkarskie i malarskie. 
              

4.2.   Wykaz istniejących obiektów 
 

                    Na działce w Głuszycy Górnej  znajduje  się  tematyczny  budynek remizy strażackiej,    

           gdzie  zgodnie  z  nin.  projektem projektuje się  rozbudowę części użytkowej tego budynku   

           (dodatkowego garażu). 
 

4.3.   Wskazania dotyczące  zagospodarowania terenu  mogące  stwarzać  zagrożenie  bezpie-    
         czeństwa i zdrowia ludzi 
             
               Roboty rozbiórkowe – parkan w granicy działek (od strony Pn-W) 
             
4.4.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych,   
         określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania  
 
               Do przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych należą następujące  
          prace budowlane: 

           -  prace elektryczne (cały okres budowy), 
                    -  prace montażowe, 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Strona 53. 
 

4.5.   Wskazanie sposobu prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem    
         do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
 
                                             Nie wymagane. 

 
4.6.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeńst- 
         wom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro- 
         żenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną ko- 
         munikację.           
 
                 Prace prowadzić po przeszkoleniu pracowników. 

 
  5.     Środki zapobiegawcze.  
 
                   Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowla- 

           nych z  strefach  szczególnego  zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie proponuje się oz- 

           nakowanie  miejsc i stref niebezpiecznych odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. 

 

 

 
 
Opracował: 
 
 
 

 
Wałbrzych, dnia 31.10.2013 r.                                             /-/ mgr inż. Jacek Kowalewski 
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CZĘŚĆ IV – INSTALACJE  SANITARNE
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                                                58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 

                                                               
 
 
 
 
     
             Tel. kom.  664-250-604 
             e-mail       biuro@anew.pl 
                               www.anew.pl 
 
 
 

 
 

Budynek remizy strażackiej OSP w Głuszycy Górnej 
ul. Kłodzka 15,  58-340 Głuszyca 

dz. 542, ark.5, obręb Głuszyca Górna 0001 
 

P.T. ROZBUDOWY 
 

INSTALACJE  SANITARNE    
Instalacja c.o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektanci Tytuł, imię i nazwisko Uprawnienia 
   Konstrukcja   
   Opracował mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk  

Data opracowania: 31 październik 2013 r. 

Inwestor:   
             Gmina Głuszyca 

          ul. Gruwaldzka 55                
             58-309 Głuszyca 
 

                                                                      PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE 
                                                                                       mgr inż. Jacek Kowalewski ANEW

 Dawna firma: 

Usługi Projektowo-Budowlane 
„Aniela Gaura” 

ul. Długa 73/4 
58-309 Wałbrzych 

Opracowanie projektowe  nr 348/13 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:biuro@anew.pl
http://www.anew.pl
http://www.pdffactory.com


Strona 56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI: 
 
 
 

 

          1.   Opis techniczny. 

          2.   Część rysunkowa: 

  08.   Projekt przebudowy. Instalacja c.o.- Rzut parteru, 
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OPIS    TECHNICZNY 

 
do projektu instalacji c.o. – przy rozbudowie  budynku 

remizy strażackiej OSP w Głuszycy Górnej 
ul. Kłodzka 15, 58-340 Głuszyca 

 
1. Dane ogólne: 
 
             -    Inwestor -       Gmina Głuszyca 

                                           ul. Gruwaldzka 55                 
                                           58-309 Głuszyca 
 
             -    Użytkownik -  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 

                                           ul. Kłodzka 15, Głuszyca Górna 
                                           58-340 Głuszyca  
 
             -    Obiekt -          Budynek remizy strażackiej  
 

- Lokalizacja – ul. Kłodzka 15, Głuszyca Górna 

                                           58-340 Głuszyca  
                                           Dz. nr 542, ark.5, obręb Głuszyca Górna 0001                                                                                                               
                                       
2.   Podstawa opracowania: 
 

1.   Zlecenie Inwestora 

             2.   Umowa o prace projektowa. 
    
3. Zakres opracowania: 

 
     Tematem opracowania jest instalacja c.o. rozbudowywanego budynku remizy strażackiej 

w Głuszycy Górnej, ul. Kłodzka 15. Budynek (rozbudowa) jest obiektem jednokondygnacyj-

nym, niepodpiwniczonym, murowanym z cegły pełnej, krytym dachem jednospadowym (10%) 

z płyty warstwowej Ruukki. Ogrzewanie centralne z pieca węglowego.  

 
4. Cel opracowania: 
 

             Celem niniejszego opracowania jest projektowana rozbudowa istniejącego budynku 

poprzez dobudowę nowej, parterowej części garażowej. W ramach projektu rozbudowy (patrz 

dalej) określono, jakie prace budowlane i instalacyjne należy wykonać w celu realizacji tego 

celu.  
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5. Podstawy opracowania 
    
-   przepisy budowlane tj. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 12 kwietnia 2002  w    

     sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowania   

     (Dz.U. nr 75/02, poz. 690 i Dz.U. nr 33/03, poz. 270 i Dz.U. nr 109/04, poz.1156).  

- normy: 

 PN-90/B-03200 -  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
         
6. Opis techniczny instalacji c.o.: 
  
                Charakterystyka instalacji wew. centralnego ogrzewania. 

                              Zapotrzebowanie ciepła na kondygnacji                             Q = ~ 12 kW 

                              Temperatura obliczeniowa zewnętrzna                               tz = -20 ºC 

                              Parametry czynnika grzejnego                                           tz/ tp = 70/55  ºC 

        Opis szczegółowy etażowej instalacji c.o. Zaprojektowano wodny system centralnego 

ogrzewania z kotłem na paliwo stałe typu Logano S111-2 firmy „BUDERUS” o mocy 12-45  

kW (patrz: załączone materiały techniczne). Kocioł należy zainstalować w pomieszczeniu nr 2 

(pom. ogólne strażaków).  

        Instalacja zabezpieczona będzie zgodnie z PN-B-02214:1999. Pomieszczenie kotła 

(kotłownia) spełniać będzie wymogi PN-B-02431-1:1999.     

                      Przewody grzewcze  zasilające  grzejniki  zaprojektowano  z  rur  miedzianych  łączonych               

              przez lutowanie. Trójciągowy  wymiennik  kotła  przyczynia się do obniżenia temperatury spa- 

              lin, czyli tym samym zwiększenia średniorocznej sprawności. Projektowany model kotła  z  ca-  

              łego typoszeregu obejmującego moce od 12 kW do 45 kW  posiada  opatentowany  mechanizm   

              obrotowego rusztu – odprowadzanie popiołu. Ceramiczna  komora  dopalania  gazów, przyczy- 

              nia  się  do  wzrostu sprawności, a co za tym idzie realnego zmniejszenia zużycia paliwa; dolne  

              spalanie umożliwia  kontrolowanie  mocy kotła, dzięki czemu czas pracy na jednym załadunku  

              paliwa trwa dłużej niż w kotłach ze  spalaniem  górnym; dostęp do  kanałów  konwekcyjnych  i    

              komory spalania od góry, a także usuwanie popiołu od przodu kotła, zmniejsza czas poświęco- 

              ny  na  jego  czyszczenie; miarkownik ciągu, czyli regulator powietrza pierwotnego bezpośred- 

              niego działania w wyposażeniu standardowym, umożliwia nastawę odpowiedniej temperatury  

              wody, zasilającej projektowaną instalację. 

         Przewody grzewcze prowadzić w poziomie posadzki w otulinach termoizolacyjnych. 

Kompensacja wydłużeń termicznych przez istniejące łuki, załamania i kolana. Jako elementy 

grzejne zastosowano grzejniki płytowe typu „PURMO Compact”. Do doboru wielkości grzej- 
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ników przyjęto zapotrzebowanie na moc cieplną 80-90 W/m2 powierzchni pomieszczeń oraz 

parametry  wody  zasilającej 70 ºC  i powrotu  wody  zasilającej  55 ºC. Uwzględniono również  

zapas mocy dla pomieszczeń, które posiadają większe straty cieplne np. ze względu na dużą 

powierzchnię otworów przeszklonych. Typy dobranych grzejników, zapotrzebowanie na moc 

cieplną oraz rozmieszczenie przedstawiono na załączonym rysunku. Grzejniki zlokalizowane 

przy ścianach zewnętrznych i wewnętrznych należy zamocować do ściany. Przy grzejnikach 

zastosowano termostatyczne zawory grzejnikowe. Zaprojektowano grzejniki płytowe typu 

„PURMO Compact” z podłączeniem od dołu za pomocą zespołów zaworowo-regulacyjnych 

np. f-my „Herc”. Odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych f-my 

P.P.H.„Aquatherm” (ul. Łąkowa 15, 05-092 Łomianki k/Warszawy). Instalację poddać płuka-

niu i próbie ciśnieniowej na 0,4 MPa. Przewody zabezpieczyć otuliną termoizolacyjną z poli-

uretanu np. typu „STEINONORM 300” prod. „IZOTERM” Sp. z o.o. (ul. Komorowska 49, 05-

830 Nadarzyn). 

UWAGI: 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN, BN i przepisami BHP. Spełnić 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.   

 
7. Wnioski końcowe 
 
          Ewentualne prace związane z rozbudową obiektu należy wykonać zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych” oraz  projektem rozbudowy (patrz dalej) przez osoby  posiadające  odpowiednie 

       uprawnienia budowlane. 

 

 

 

 

 

 

   O p r a c o w a ł : 

 

 

 

         Wałbrzych, dnia 31.10.2013 r.                                             /-/ mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk 
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CZĘŚĆ V – INSTALACJE  ELEKTRYCZNE
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                                                58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 

                                                               
 
 
 
 
     
             Tel. kom.  664-250-604 
             e-mail       biuro@anew.pl 
                               www.anew.pl 
 
 
 

 
 

Budynek remizy strażackiej OSP w Głuszycy Górnej 
ul. Kłodzka 15,  58-340 Głuszyca 

dz. 542, ark.5, obręb Głuszyca Górna 0001 
 

P.T. ROZBUDOWY 
 

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  
Instalacja oświetleniowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektanci Tytuł, imię i nazwisko Uprawnienia 
   Konstrukcja   
   Opracował Mieczysław Nowak  

Data opracowania: 31 październik 2013 r. 

Inwestor:   
             Gmina Głuszyca 

          ul. Gruwaldzka 55                
             58-309 Głuszyca 
 

                                                                      PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE 
                                                                                       mgr inż. Jacek Kowalewski ANEW

 Dawna firma: 

Usługi Projektowo-Budowlane 
„Aniela Gaura” 

ul. Długa 73/4 
58-309 Wałbrzych 

Opracowanie projektowe  nr 348/13 
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SPIS TREŚCI: 
 
 
 

 

          1.   Opis techniczny. 

          2.   Część rysunkowa: 

   09.   Projekt przebudowy. Instalacja elektryczna.- Rzut parteru, 
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OPIS    TECHNICZNY 
 

do projektu instalacji elektrycznej – przy rozbudowie  budynku 
remizy strażackiej OSP w Głuszycy Górnej 

ul. Kłodzka 15, 58-340 Głuszyca 
 

1. Dane ogólne: 
 
             -    Inwestor -       Gmina Głuszyca 

                                           ul. Gruwaldzka 55                 
                                           58-309 Głuszyca 
 
             -    Użytkownik -  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 

                                           ul. Kłodzka 15, Głuszyca Górna 
                                           58-340 Głuszyca  
 
             -    Obiekt -          Budynek remizy strażackiej  
 

- Lokalizacja – ul. Kłodzka 15, Głuszyca Górna 

                                           58-340 Głuszyca  
                                           Dz. nr 542, ark.5, obręb Głuszyca Górna 0001                                                                                                                 
                                       
2.   Podstawa opracowania: 
 

1.   Zlecenie Inwestora 

             2.   Umowa o prace projektowa. 
    
3.   Zakres opracowania: 

 
               Tematem opracowania jest instalacja elektryczna (oświetleniowa) rozbudowywanego bu-

dynku remizy strażackiej w Głuszycy Górnej, ul. Kłodzka 15. Budynek (rozbudowa) jest obiek-

tem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym z cegły pełnej, krytym dachem 

jednospadowym (10%) z płyty warstwowej Ruukki.  

 
4.   Cel opracowania: 
 

          Celem niniejszego opracowania jest projektowana rozbudowa istniejącego budynku 

poprzez dobudowę nowej, parterowej części garażowej. W ramach projektu rozbudowy (patrz 

nin. opracowanie) określono, jakie prace budowlane i instalacyjne należy wykonać w celu reali-

zacji tego celu.  
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5.   Podstawy opracowania 
    
-   przepisy budowlane tj. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 12 kwietnia 2002  w    

     sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowania   

     (Dz.U. nr 75/02, poz. 690 i Dz.U. nr 33/03, poz. 270 i Dz.U. nr 109/04, poz.1156).  

- normy: 

 PN-90/B-03200 -  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
         
6.   Opis techniczny instalacji elektrycznej n.n.: 

 

                Opis instalacji elektrycznej. Budynek zasilany jest zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Przyłączenia wydanymi przez Lokalny Zakład Energetyczny. 

 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie. Tablica elektryczna „TE-Z12” oraz tabli-

ca licznikowa „TL”. Do rozprowadzenia energii elektrycznej na obszarze budynku wykonano 

oddzielną tablicę elektryczną licznikową „TL” którą należy zasilić z wlz budynku. Tablicę licz-

nikową zainstalowano w klatce schodowej. W tablicy licznikowej „TL” zamontowane będą 

dwa liczniki energii elektrycznej (dla mieszkania na piętrze oraz części zajmowanej przez OSP)  

oraz zabezpieczenie przelicznikowe. W dalszej części nin. opisu zamieszczono obliczenia tech-

niczne z bilansem mocy zapotrzebowanej dla całego budynku. Z tablicy licznikowej wyprowa-

dzone będą rozdzielnice. Mieszkanie zasilić przewodami YDY 3x4 mm². W tablicy mieszka-

niowej zastaną zainstalowane wyłączniki nadmiarowe do zabezpieczenia obwodów odbior-

czych w tym mieszkaniu. Wartość zabezpieczeń dla gniazd ogólnych 10A, dla gniazd w kuchni 

16A, gniazda w łazience 10A, oświetlenie 6A.  Wszystkie obwody gniazd należy zabezpieczyć 

grupowo lub indywidualnie wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie różnicowym ΔI = 30 

mA. Wyłączniki te spełniają również rolę ochrony przeciwpożarowej. 

       W przyjętym układzie zasilania n/w odbiorniki powinny być zasilane oddzielnymi obwodami: 

                -   obwód pralki elektrycznej i łazienka 

                -   obwód gniazdka nad blatem stołu dla przyłączenia mikrofalówki lub  czajnika  elektry-  

                     cznego - kuchnia 

                -   obwód gniazd ogólnego przeznaczenia – pokoje 

                -   obwód oświetlenia 

       Projekt nie przewiduje zmian w istniejących obwodach elektrycznych oraz rozmieszczeniu 

gniazd. Dodatkowo w tablica została wyposażona w ochronniki przepięciowe zabezpieczające 

domową sieć elektryczną przed przepięciami.  

Całość instalacji wykonać w układzie TN-S. 
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                Obliczenie bilansu mocy dla mieszkania 

L.p. Grupa 
odbiorników 

Nazwa 
odbiornika 

Ilość 

szt. 

Moc zainst. 

Pi (kW) 

Współcz. 

kj 

Moc 
oblicz. 

P0 (kW) 
Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1.  Pralka 1 2,5 2,25  
2. Czajnik 1 0,8 0,72 *) 
3. Inne 2 1,0 

0,90 
0,90  

4. 

Gniazda 
wtykowe 
ogólnego 

przeznacz. 
1-faz. 

podwójne i 
pojedyńcze 

7 0,7 0,35 0,25 
 

5.  Oświetlenie wewnętrzne 5 0,5 0,95 0,48  
Razem 5,5 0,84 4,60  

                    *) gniazda nad blatem kuchennym 

                Prąd obliczeniowy I0 = 22,7 A, 

                Zabezpieczenie przedlicznikowe, wyłącznik nadmiarowy selektywny  I = 25 A, 

               (lub inny określony w warunkach przyłączenia)                 

                Układanie instalacji elektrycznej. Osprzęt elektroinstalacyjny. Całą instalację należy 

wykonać podtynkowo. Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm2 dla oświetlenia oraz YDYżo 

3x2,5mm2 układać pod tynkiem. W miejscach narażonych na uszkodzenia przewody prowadzić  

w rurkach ochronnych winidurowych giętkich, wykonanych z twardego winiduru typu 

RVKL23. Osprzęt elektroinstalacyjny (łączniki oświetleniowe, gniazdka wtykowe, puszki) w 

wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach takich jak kuchnia, łazienka oraz w pomiesz-

czeniach z przewodzącą podłogą (terrakota, beton itp.) cały osprzęt w wykonaniu szczelnym, 

hermetycznym o stopniu szczelności IP44. Wszystkie gniazdka wtykowe jednofazowe wyposa-

żone w zestyk ochronny (bolec uziemiający). Należy szczególną uwagę zwrócić przy instalo-

waniu gniazd wtykowych w łazienkach wyposażonych w brodzik. Nie wolno instalować 

osprzętu elektroinstalacyjnego w pierwszej strefie ochronnej. W pokojach należy instalować 

gniazdka wtykowe podwójne. Wysokość od posadzki instalowanego osprzętu: 

                - pokoje, hall, przedpokój: 

• łączniki oświetleniowe h = 1,3 - 1,4 m, 

• gniazda wtykowe          h = 0,3 m. 

- kuchnie i łazienki: 

• łączniki oświetleniowe h = 1,3 -1,4 m, 

• gniazda wtykowe          h = 1,1 m. 

    Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.  

W projektowanej instalacji elektrycznej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania jako środek 

ochronny przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). 
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W rozdzielnicy należy zainstalować szynę (zacisk) ochronną PE, do której należy, za pośrednict-

wem przewodów ochronnych, połączyć bolce gniazd wtykowych i metalowe obudowy osprzętu i 

urządzeń elektrycznych.  

We wszystkich obwodach zasilających odbiorniki elektryczne zainstalowane zostały wyłączniki 

różnicowo-prądowe. 
 

      Instalacja wyrównująca potencjały. W tablicy mieszkaniowej zamontować szynę „PE” stano-

wiącą szynę główną uziemień wyrównujących potencjały. Do szyny wyrównującej należy przyłą-

czyć: 

                -   obudowy metalowe rur wody zimnej, ciepłej, kanalizacji, 

                -   przewody ochronne „PE”,   

                -   przewody wyrównujące potencjały – lokalne, 

                -   obudowy mas metalowych obcych, np. zbiornika wodnego, okucia itp.   

Izolacja przyjętych przewodów elektrycznych – 0,75 kV, kabli – 1 kV. 
                 

Pomiary. Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać następujące pomiary: 

a) pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

b) pomiary izolacji kabli i przewodów elektrycznych, 

c) pomiary ciągłości metalicznej sieci wyrównującej potencjały, 

d) pomiary uziemień. 

      Wyniki pomiarów zaprotokołować i przekazać Inwestorowi. 

                Uwagi końcowe. Wykaz norm związanych: 

a) PN-IEC 60364-4-41 Ochrona zapewniająca  bezpieczeństwo. Ochrona przeciw-  
                                         porażeniowa , 

b) PN-IEC 60364-4-43 Ochrona   zapewniająca   bezpieczeństwo.  Ochrona  przed  
                                         prądem przetężeniowym, 

c) PN-IEC 60364-5-54 Dobór i montaż  wyposażenia  elektrycznego. Uziemienia i         
                                         przewody ochronne, 

d) PN-IEC 60364-7-701 Wymagania  dotyczące  specjalnych instalacji i ich lokali-  
                                         zacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen  
                                         natryskowy. 

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania robót 

budowlano-montażowych część „Instalacja elektryczne”. Wszystkie zastosowane aparaty 

elektryczne w tablicach elektrycznych, winny posiadać obowiązujące atesty i certyfikaty. 

 

       O p r a c o w a ł : 
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