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OŚWIADCZENIE: 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz.2016 z póź.zm.) 
my wyżej podpisani oświadczamy, że: Projekt budowlany przebudowy części budynku magazynowo - garażowego na 
terenie Oczyszczalni Ścieków „Łącza” na działce dz. nr 470/8 obręb ewid. 0059 Łężyca, przy ul. Łężyca-Sportowa 1 w 
Zielonej Górze został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego przebudowy części budynku magazynowo – garażowego  

na terenie Oczyszczalni Ścieków "ŁĄCZA" w Zielonej Górze   

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy części budynku magazynowo – 

garażowego na terenie Oczyszczalni Ścieków „ŁĄCZA” w Zielonej Górze. 
Zakres opracowania obejmuje wymianę drzwi zewnętrznych na większe, likwidację bramy oraz 

montażem drzwi zewnętrznych oraz okien.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Projekt budowlany przebudowy części budynku magazynowo – garażowego na terenie 

Oczyszczalni Ścieków „ŁĄCZA” w Zielonej Górze, na działce 470/8, obręb ewidencyjny 59 Łężyca, 
w zakresie wymiany drzwi wewnętrznych na większe, opracowano na podstawie: 
• Umowy o prace projektowe, 
• Inwentaryzacji budowlanej, 
• Dokumentacji archiwalnych udostępnionych przez Inwestora,  
• Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z dnia 7 lipca 2020r.), 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065 z dnia 7 czerwca 
2019r. z późniejszymi zmianami [WT]), 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1129), 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020r. poz.1219, 1378), 
• Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 264 z 

późniejszymi zmianami), 
• Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. z 2020r. 

poz. 213 z późniejszymi zmianami),  
• Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2020r., poz. 961), 
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 
2010r., poz. 719 z późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009r. nr124 poz.1030.), 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. 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. 2007r. Nr 143, poz. 1002), 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), 

• Rozporządzeni Ministra Środowiska, z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112 z późn. zm.). 

• Wytycznych Inwestora, 
• Opracowań branżowych i literatury technicznej. 

3. INWESTOR  
Inwestorem projektowanej przebudowy części budynku magazynowo – garażowego na terenie 

Oczyszczalni Ścieków „ŁĄCZA” przy ulicy Łężyca-Sportowa 1, 66-016 w Zielonej Górze na działce 
470/8, obręb ewidencyjny 59 Łężyca, są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., 
ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra. 

4. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY  
Przedmiotowy budynek magazynowo – garażowy położony jest w dzielnicy Łężyca w północnej 

części miasta Zielona Góra, przy ulicy Łężyca-Sportowa 1, na działce 470/8.  
Budynek magazynowo – garażowy położony jest na terenie Oczyszczalni Ścieków. Teren 

działki 470/8 nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, nie jest objęty 
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ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w strefie 
ochrony konserwatorskiej. 

Przedmiotowa nieruchomość jest własnością Gminy Zielona Góra o statusie miejskim i pozostaje 
w dyspozycji Inwestora - „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110A, 
65-120 Zielona Góra na podstawie umowy ustanawiającej odpłatne użytkowanie do 31.12.2029r. z 
dnia 01.04.2019r.  

5. STAN ISTNIEJĄCY  
Budynek magazynowo – garażowy położony jest na terenie Oczyszczalni Ścieków „ŁĄCZA” w 

Zielonej Górze przy ulicy Łężyca-Sportowa 1 w Zielonej Górze. Teren działki jest ogrodzony, część 
niezabudowana jest porośniętą trawą i krzewami.  

Istniejący budynek magazynowo – garażowy jest obiektem wolnostojącym, 
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Konstrukcja stalowa szkieletowa. Stropodach 
dwuspadowy z płyt warstwowych z rdzeniem termoizolacyjnym, kryty papą, na dźwigarach stalowych 
teowych. Ściany osłonowe z bloczków gazobetonowych grubości 24cm ocieplone styropianem, 
posadowione na podwalinach żelbetowych.  

Budynek magazynowo – garażowy wyposażony w instalacje kanalizacji sanitarnej, wodną, 
elektryczne, w tym siły centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z pojemnościowego 
podgrzewacza wody. Budynek pełni funkcję magazynowo – garażowy czterostanowiskowego. 
Przebudowie podlegają dwa stanowiska w części wschodniej. 

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
W zakres opracowania nie wchodzą żadne zmiany w zagospodarowaniu terenu.  

7. ZMIANY W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWYM  
Po przebudowie na podstawie niniejszego projektu pomieszczenia w zakresie opracowania pełnić 

będą nadal funkcję magazynowo – garażowe. 

8. ZAŁO ŻENIA I WST ĘPNE INFORMACJE TECHNICZNE  
8.1. Ocena wpływu projektowanych zmian na stan techniczny budynku 

Projektuje się przebudowę dwóch pomieszczeń w budynku magazynowo – garażowym 
czterostanowiskowym celem zapewnienia spełnienia aktualnych potrzeb użytkownika, poprzez 
demontaż bramy garażowej, częściowe zamurowanie otworu z montażem drzwi i okien wykonanie 
nowego otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej pomiędzy pomieszczeniami, zewnętrznych 
osłonowych, montaż nowej stolarki i ślusarki otworowej, wykonanie nowych ścianek działowych i 
sufitów podwieszanych, przebudowę instalacji w niezbędnym zakresie oraz wykonanie robót 
wykończeniowych towarzyszących. 

Zakres robót budowlanych został tak dobrany, aby poprawić stan techniczny budynku, zapewnić 
wymagany standard użytkowania i spełnianie wymogów bezpieczeństwa, co pozwoli na użytkowanie 
tej części budynku zgodnie z aktualnymi potrzebami Inwestora. Stan techniczny budynku pozwala na 
wykonanie projektowanych prac budowlanych. 

 

8.2. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
Zgodnie z Art. 3 Ustawy Prawo budowlane przez obszar oddziaływania obiektu: należy rozumieć 

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego 
terenu.  

Obszar oddziaływania przedmiotowego budynku w wyniku realizacji projektu nie ulegnie 
zmianie i mieści się na działce nr 470/8, obręb ewidencyjny 0059.  

 
8.3. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego 

z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi 
Po wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku magazynowo – 

garażowego na podstawie niniejszego projektu, poprawi się stan techniczny dzięki czemu będzie lepiej 
służyć będzie służbom technicznym utrzymującym ruchu zakładu.  

 

8.4. Gospodarka odpadami 
W wyniku realizacji projektu, liczba pracowników nie ulegnie zmianie. Rodzaj i ilość 

wytwarzanych odpadów gospodarczych nie ulegnie zmianie. 
8.5. Bilans miejsc postojowych 

W wyniku realizacji projektu nie zmieni się zapotrzebowanie na miejsca postojowe a potrzebną 
ilość miejsc postojowych zapewniają parkingi istniejące. 

 

8.6. Dostępność dla niepełnosprawnych 
Nie dotyczy. 
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8.7. Wpływ na środowisko 
Projekt nie wymaga usunięcia żadnych drzew ani krzewów. Realizacja projektu nie będzie miała 

negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi i wody powierzchniowe. Liczba 
użytkowników budynku nie ulegnie zmianie i zmianie nie ulegnie: 

• Zużycie wody na cele bytowo-gospodarcze  
• Zapotrzebowanie wody do celów p.poż. – nie dotyczy 
• Ilość i jakość odprowadzanych ścieków  
• Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów  

Emisja hałasu, wibracji, promieniowania i zanieczyszczeń gazowych nie występuje. 

9. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW  BUDYNKU Z 
OCENĄ WPŁYWU PROJEKTOWANYCH ZMIAN NA STAN TECHNICZNY 
BUDYNKU 

Projektuje się wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dwóch pomieszczeń 
budynku magazynowo – garażowego obejmujących wykonanie nowych nadproży, poszerzenie 
otworów drzwiowych w ścianie, montaż stolarki oraz innych robót wykończeniowych towarzyszących. 

W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego, stwierdza się, że 
stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry. Nie stwierdzono ugięć ani zarysowań elementów 
konstrukcyjnych, nie stwierdzono różnicy osiadań poszczególnych części budynku.  

Zakres projektowanych robót budowlanych został tak dobrany, aby spełnić potrzeby i wymagania 
Inwestora oraz poprawić stan techniczny lokalu, bez zbędnej ingerencji w pozostałe części budynku.  

Projektowane zmiany poprawią stan techniczny obiektu, spełnią potrzeby użytkowe Inwestora 
oraz nie będą miały ujemnego wpływu na pozostałe części budynku, ani sąsiednich obiektów 
budowlanych.  

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac. Projektowana 
zmiana jest zmianą wewnętrzną, nie powoduje zmiany wskaźników powierzchniowo 
kubaturowych budynku oraz pozostaje bez wpływu na zagospodarowania terenu działki.  

10. PROJEKTOWANE ZMIANY  
10.1. Zmiany w programie funkcjonalno-użytkowym 

Projekt nie powoduje zmiany sposobu użytkowania przebudowywanego budynku magazynowo 
– garażowego w na terenie Oczyszczalni Ścieków „ŁĄCZA” oraz nie powoduje zmiany istniejącego 
zagospodarowania terenu. W budynku nie przewiduje się utworzenia miejsc pracy. 

W celu spełnienia potrzeb Inwestora projektuje się WC dla pracowników, drzwi zewnętrzne oraz 
okna w miejscu istniejącej bramy garażowej. W celu umożliwienia komunikacji pomiędzy 
pomieszczeniami hal projektuje się drzwi wewnętrzne.  

 
10.2. Roboty rozbiórkowe 

Projektuje się rozebranie istniejących drzwi oraz wskazanej na rysunku bramy garażowej w 
ścianie nośnej, oraz wykonanie otworów w miejscach wskazanych na rysunkach. Drabinę na dach 
włazową zewnętrzną zdemontować do ponownego montażu. Urządzenia na elewacji w części 
przebudowywanej zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu nowej elewacji. 

Rozbiórki wykonać metodą wycinania; zabrania się kucia, które może doprowadzić do 
uszkodzenia przylegających, pozostawianych elementów konstrukcyjnych.  

Materiały rozbiórkowe, usunąć z terenu budowy, wywieźć i poddać utylizacji. 
Projektowane przekucia wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Część budynku, w której 

prowadzone są prace rozbiórkowe, powinna być odgrodzona i odpowiednio oznakowany w sposób 
zabezpieczający przed wejściem na teren objęty robotami budowlanymi osób postronnych. 

Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 
stateczności innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosować podpory montażowe. 

Ze względu na prowadzenie robót w użytkowanym budynku, należy zachować szczególna 
ostrożność i stosować zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i zapyleniem pozostałych części 
budynku. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w 
sposób zabezpieczający przed pyleniem.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności. Należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a 
w szczególności: 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
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- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
 
10.3. Naprawa rys  

W narożniku północno – wschodnim ściana osłonowa podłużna zarysowana jest w strefie od 
narożnika okna w dół. Od zewnątrz w tym miejscu zlokalizowana jest szafka ZK. Zarysowanie powstało 
prawdopodobnie na skutek osiadania podwaliny po osłabienia podłoża gruntowego w wyniku 
podkopania na przeprowadzenie kabli. Rysy pionowe i skośne należy zlikwidować przez wypełnienie 
za pomocą iniekcji wypełniaczem ciekłym na bazie żywicy epoksydowej. Następnie wykończyć 
powierzchnię gotową masą szpachlową np. Knauf Super Finish. Aby pęknięcie nie pojawiło się 
ponownie należy zastosować taśmę wzmacniającą. 

 
10.4. Powiększenie otworu w ścianie 

Projektuje się wykonanie wymiany drzwi zewnętrznych w ścianach z wykonaniem nowych 
nadproży drzwiowych, poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie w niezbędnym do montażu ościeżnic 
projektowanych drzwi, montaż stolarki oraz wykonanie robót wykończeniowych towarzyszących. 

W tym celu, w miejscu projektowanego otworu w ścianie wewnętrznej murowanej należy 
wymienić istniejące nadproża na nowe nadproża prefabrykowane sprężone typu NSB długości 
wskazanej na rysunkach. W rejonie prowadzonych robót strop podstemplować obustronnie, wyciąć 
otwór do połowy grubości ściany np. od strony korytarza demontując jednocześnie jedną belkę 
nadprożową. Wykonać nadproże strunobetonowe o podanej długości wg załączonego rysunku, 
stosując w miejscu podparcia nadproża oraz na jego powierzchni górnej (oparcie ściany na nadprożu) 
zaprawę do podbijania np. PAGEL V14/40, zgodnie z instrukcją stosowania. Po związaniu zaprawy 
analogicznie wykonać nadproże od strony pomieszczenia. 

Po związaniu zaprawy po obu stronach wyciąć otwory na poszerzeniu ościeży dokładnie w 
miejscu i o wymiarach podanych na rysunku. Zabrania się kucia.  

W wykonaniu w otworze zamontować drzwi. Ościeże otynkować i wykończyć odpowiednio. 
posadzkę uzupełnić i również wykończyć odpowiednio. Posadzkę uzupełnić i również wykończyć 
odpowiednio. 

 

10.5. Zamurowania i ścianki 
Zamurowania wykonać z bloczków gazobetonowych o gęstości właściwej minimum 

500 [kg/m3] na zaprawie systemowej lub cementowo – wapiennej. Zamurowania otynkować i 
wykończyć odpowiednio.  

Ścianki działowe szkieletowe lekkie w technologii zabudowy suchej: 
Ścianka S1 wodoodporna 

• 2x GK wodoodporna  gr.12,5mm, 
• Profil CW 7,5 + wełna szklana gr. 7,5 cm 
• 2x GK wodoodporna gr.12,5mm, 

Ścianka ażurowa 
Zaprojektowano wydzielenie części pomieszczenia ścianką ażurową z siatki z paneli 

systemowych stalowych ocynkowanych z drutu ø5 z trzema przetłoczeniami, wysokości 2m. Furtka 
systemowa. Słupki systemowe kotwione w posadzce. 

 
10.6. Tynki i malowanie 

Na fragmentach nowych ścian z bloczków gazobetonowych wykonać tynki cementowo - 
wapienne kat. III, narożniki zabezpieczone kątownikami aluminiowymi systemowymi.  

Powierzchnie ścian pomalować. Istniejące powłoki malarskie należy wymyć wodą z dodatkiem 
detergentu, usunąć pozostałe zabrudzenia, wykonać niezbędne naprawy powierzchni. Tynki istniejąc 
w razie potrzeby naprawić i wyrównać. Powierzchnie ścian zagruntować.  

Malowanie sufitów w kolorze białym, ścian w kolorze jasnoszarym, dołem na 1,6m 
ciemnoszarym farbą lateksową przeznaczoną do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok 
malarskich w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, zmywalną, z atestem higienicznym.  
Sufit podwieszany z konstrukcją widoczną, rozbieralne - kasetony 60x60x2cm o zwiększonej 
odporności na zawilgocenie, o podwyższonym stopniu ochrony antykorozyjnej, z profilami o 
szerokości 24mm, o parametrach nie gorszych niż: 
• reakcja na ogień A2-s1, d0 zgodnie z DIN EN 13501-120mm 
• absorpcja dźwięku αw = 0.95 zgodnie z normą DIN EN 11654 (95% nie ulega odbiciu). 

 

10.7. Elewacja  
Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem 5cm, ocieplić dodatkowo pytami styropianowymi 

XPS 100 grubości 8cm i λ≤ 0,032 W/m*K (ściany fundamentowe styropianem fundamentowym) 
metodą lekką mokrą w technologii SPS, tynk mineralny o ziarnie 2mm. Płyty styropianu przyklejane 
„na placki” tak aby pomiędzy istniejącą ścianą a płytami styropianowymi pozostała pustka powietrzna 
grubości 1cm, otwarta przy samym okapie, tak aby umożliwi ć ujście ewentualnie wytworzonej na 
powierzchni ściany pary wodnej. Łączniki mechaniczne o długości 235 mm, minimum 4 sztuki na 
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każdy m² ściany. Ilość łączników należy zwiększyć w strefach brzegowych, czyli w narożnikach 
budynków oraz wokół otworów okiennych i drzwiowych gdzie siły ssące wiatru są największe. 
Długość zakotwienia minimum 70mm.W narożnikach otworów zastosować wzmocnienia siatką. 
Krawędzie wzmocnić systemowymi kątownikami. Do wysokości 2m od poziomu terenu zastosować 
podwójną siatkę. Farba silikonowa. Kolorystyka zgodnie z załączonym rysunkiem.  

Opaska - z kostki betonowej szerokości 46cm. Ustawić obrzeża chodnikowe grubości 6cm i 
wysokości 20 cm w odległości 40cm od ściany budynku na chudym betonie, tak aby wystawały 5cm 
ponad powierzchnię terenu przyległego.  

Drabina zewnętrzna – po demontażu, poddana zostanie remontowi i przystosowaniu do 
ponownego montażu. Należy przedłużyć elementy służące do montażu ze względu na zwiększoną gr. 
styropianu. Całość oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować 2-krotnie w kol. szarym. 

 

10.8. Wyposażenie w instalacje 
Przebudowane pomieszczenia wyposażony będzie w następujące instalacje: 

• centralnego ogrzewania, 
• wentylacji,  
• elektryczną gniazdową i oświetlenia ogólnego, 
• odgromową, 
• wody i kanalizacji. 
Instalacje elektryczne wykonać wg części elektrycznej niniejszego projektu. 
 
10.9. Stropodach 

Stropodach dwuspadowy z płyt warstwowych z rdzeniem termoizolacyjnym, kryty papą, na 
dźwigarach stalowych teowych projektuje się ocieplić matami z wełny mineralnej (λ=0,035W/m*K) 
grubości 15cm oraz wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu systemowym z opłotowaniem płytą 
DFH2 gr. 2x12.5mm. 

 

10.10. Podłogi i posadzki 
Istniejące posadzki betonowe w dobrym stanie technicznym planuje się pozostawić.  
W miejscu zaprojektowanego przejścia pomiędzy pomieszczeniami wykonać stopień z betonu C 

16/20 o wymiarach 1,40x0,50 wysokości 15cm. Zbrojenie siatką z prętów ø 8 ze stali AIII o oczku 
10cm. Krawędzie stopnia zabezpieczyć kątownikiem 30x30x3 kotwionym w betonie. Stopień 
zaimpregnować i pomalować  epoksydową z posypką antypoślizgową. 

 

10.11. Stolarka okienna 
Projektuje się okna z PVC rozwieralno-uchylne wg załączonych rysunków, w kolorze białym, 

szklone pakietem bezpiecznych szyb wielokomorowych. Współczynnik przenikania ciepła nie 
większy niż U=1,1W/m2K. Wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki. 

Parapety zewnętrzne z płytek ceramicznych w kolorze czerwonym parapety wewnętrzne z 
lastriko w kolorze jasnoszarym o grubości 3cm o krawędziach fazowanych. 

 

10.12. Stolarka drzwiowa  
Projektuje się montaż drzwi oznaczonych na rysunkach wraz z ościeżnicami. 
Projektuje się drzwi z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze szarym 

RAL7016 szklone szkłem zespolonym bezpiecznym, wyposażone w zamki z wkładką patentową. W 
łazience drzwi typowe o skrzydle z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem z płyty wiórowej pełnej. 
Skrzydło z wzmocnieniem wewnętrznym ramiakiem na co najmniej trzech zawiasach. Ościeżnice 
stalowe lakierowane w kolorze szarym. Dolny panel ochronny ze stali nierdzewnej, a w 
pomieszczeniach mokrych z otworami wentylacyjnymi. płycinowe pełne z dolnym panelem 
wentylacyjnym z zamkiem łazienkowym, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 
U=1,3W/m2K. Wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki,  

11. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  
Stan istniejący: 

• Długość/szerokość/wysokość   - 41,10 / 9,48 / 5,85 m 
• Liczba kondygnacji     -               1 
• Wysokość kondygnacji     -       4,50 - 5,60 m 
• Powierzchnia użytkowa    -           329,58 m2  
• Powierzchnia zabudowy     -           389,63 m2 
• Kubatura       -           2172,18 m3 

W zakresie opracowania: 
• Długość/szerokość/wysokość   - 23,00/ 9,74 / 5,85 m 
• Liczba kondygnacji      -                1 
• Wysokość kondygnacji     -        4,50 - 5,60 m 
• Pow. użytkowa części objętej opracowaniem -          198,54 m2  
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• Powierzchnia zabudowy     -          224,90 m2 
• Kubatura      -        1253,81 m3 

Stan po przebudowie: 
• Długość/szerokość/wysokość   - 41,21 / 9,48÷9,74 / 5,50 ÷5,85 m 
• Liczba kondygnacji      -                    1 
• Wysokość kondygnacji     -            4,50 - 5,60 m 
• Pow. użytkowa po przebudowie   -               327,69 m2  
• Powierzchnia zabudowy     -               401,39 m2 
• Kubatura      -             2237,4 m3 

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ 
Warunki ochrony pożarowej w wyniku wykonania projektu nie ulegną zmianie. Zastosowane 

rozwiązania, drzwi, urządzenia i materiały budowlane w tym drzwi na drogach ewakuacyjnych 
spełniają obowiązujące przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Dane techniczne: 
• Długość/szerokość/wysokość   - 41,21 / 9,48÷9,74 / 5,50 ÷5,85 m  
• Liczba kondygnacji      -                    1 
• Wysokość kondygnacji     -            4,50 - 5,60 m 
• Pow. użytkowa po przebudowie   -               327,69 m2 < 5000m2 
• Powierzchnia zabudowy     -               401,39 m2 
• Kubatura      -             2237,4 m3 
Ze względu na wysokość i liczbę kondygnacji budynek kwalifikuje się do gr. budynków niskich (N). 
Funkcja budynku 

Obiekt pełni funkcję magazynowo – garażową. 
Klasa odporności ogniowej 

Obiekt kwalifikuje się jako 
- PM – klasa odporności ogniowej „E” 
Pomieszczenia zagrożone wybuchem nie występują.\ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015r. 
(Dz.U. z 2015r. poz. 2117) budynek magazynowo – garażowy nie jest „obiektem budowlanymi 
istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony … przed pożarem, … , których projekty 
budowlane wymagają uzgodnienia. 
Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego 

- klasa odporności ogniowej „E” –       Q < 500MJ/m2  
Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

Wyposażenie, papier, opakowania, materiały izolacyjne i części zamienne do urządzeń. 
Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu są 

bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Przewody wentylacyjne prowadzone 
przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być obudowane elementami o odporności 
ogniowej przewidzianej dla ścianek działowych tych pomieszczeń. Prowadzenie przez 
pomieszczenia przewodów wentylacyjnych z materiałów palnych jest zabronione. Palne izolacje 
termiczne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane 
tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem ognia. 
Podział obiektu na strefy pożarowe 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni po przebudowie 327,69 m2 < 5000m2. 
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach, dla których wymagana klasa odporności 
ogniowej wynosi REI 60 lub EI 60 należy zabezpieczyć ogniochronnie o klasie odporności ogniowej 
(EI) równej klasie odporności ogniowej tych elementów, czyli EI 60 (np. systemem HILTI lub 
PROMAT). Powyższe nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i 
ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
Warunki ewakuacji 

• długość przejść ewakuacyjnych do 40m, 
• szerokość drzwi jednoskrzydłowych na drodze ewakuacyjnej – min.100cm, 

Wymagania w zakresie warunków ewakuacji w projektowanym obiekcie są spełnione. 
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje użytkowe  

- wodociągową, kanalizacji sanitarnej,  
- wentylacji mechanicznej, 
- centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni gazowej, 
- elektryczną oświetleniową, zerowania, odgromową, 

Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze 
Zastosowano - 3 gaśnice proszkowe ABC 6 kg   
Gaśnice w szafkach wiszących naściennych. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia 
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- zaopatrzenie w wodę do celu zew. gaszenia pożaru zapewnia istniejąca sieć wodociągowa. 
Drogi pożarowe 

- dojazd pożarowy zapewniają drogi wewnętrzne i droga publiczna ul. Sportowa. 
13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

W ramach projektu poprawie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku. Zostanie 
poprawiona przenikalność termiczna przegród w części objętej opracowaniem. Sposób ogrzewania ani 
źródło ciepła dla budynku nie ulega zmianie.  

 

 

14. DANE WYKAZUJ ĄCE, ZE PRZYJĘTE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO- 
BUDOWLANYM ROZWI ĄZANIA BUDOWLANE I INSTALACYJNE SPEŁNIAJ Ą 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII ZAWARTE W 
PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH; 
Zakres robót budowlanych w istniejącym budynku nie obejmuje zmian w sposobie ogrzewania 

budynku. 
 

15. UWAGI KO ŃCOWE 
Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorów technologicznych. 

Podane nazwy własne materiałów nie są obowiązujące. Dobrane i wskazane do celów sporządzania 
projektu materiały i urządzenia w oparciu o konkretne marki, znaki towarowe lub katalogi 
producentów mogą zostać zastąpione równoważnymi, nie gorszymi niż wskazane, pod warunkiem 
zachowania wszystkich parametrów technicznych i walorów estetycznych. Zastosowane równoważne 
materiały muszą spełniać założenia projektowe. Wszelkie przyjęte rozwiązania systemowe muszą być 
jednorodne. W przypadku znaczącej różnicy rzeczywistych warunków realizacji od projektowanych, 
roboty budowlane wstrzymać i zawiadomić nadzór autorski. Wszelkie niejasności wyjaśnić z 
projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 

Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko naturalne.  
 
Opracowały:        mgr inż. Jolanta Dayeh     mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak 
  

WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE [W/(m2K)] 
1 Ściany zewnętrzne 0,228 
2 Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatką schodową 1,071 - 1,515 
3 Okna 1,1 
4 Drzwi zewnętrzne 1,3 
5 Strop nad ogrzewanym poddaszem 0,296 
6 Posadzka w piwnicy na gruncie 2,7 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 156,4 
2 Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW] b.d. 
3 Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 

sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 
825,79 

4 Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem 
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

b.d. 

5 Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej b.d. 
6 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzglę- 90,11 
7 Udział odnawialnych źródeł energii [%] b.d. 

SPRAWNOŚCI SKŁADOWE SYSTEMU GRZEWCZEGO I WSPÓŁCZYNNIKI UWZGLĘDNIAJĄCE  
PRZERWY W OGRZEWANIU 

1 Sprawność wytwarzania [-] 0.95 
2 Sprawność przesyłania [-] 0,9 
3 Sprawność regulacji i wykorzystania [-] 0,82 
4 Sprawność akumulacji [-] 1,00 
5 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 
6 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-] 1,00 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WENTYLACJI 
 

1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna 
2 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nieszczelności 
3 Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] 4328,14 
4 Krotność wymian powietrza [1/h] 2,0 
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OPIS TECHNICZNY 
branży elektrycznej do projektu budowlanego przebudowy części budynku magazynowo – garażowego  

na terenie Oczyszczalni Ścieków "ŁĄCZA" w Zielonej Górze  
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wybrane instalacje i urządzenia elektryczne nn 0,4kV 

– instalacja oświetlenia podstawowego i AW oraz gniazd 3f, 400V, w związku z przebudową części 
budynku magazynowo – garażowego. Istniejący budynek zlokalizowany jest na dz. nr 470/13 obręb 
0059 Łężyca, powiat Zielona Góra.  

Zakres projektu technicznego:  
• bilans mocy, 
• WLZ i tablica rozdzielcza nn 0,4kV TG1, TSO, 
• instalacja gniazdowa 230V, 
• instalacje siły 400/230V, 
• instalacje oświetlenia ogólnego, 
• instalację oświetlenia awaryjnego, 
• instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych. 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji elektrycznych w zakresie: 
− projektu przyłącza elektroenergetycznego budynku (w zakresie dostawcy energii), 
− projektu przyłączy telekomunikacyjnych (w zakresie dostawcy mediów), 
− projektu pomiaru energii elektrycznej (w zakresie dostawcy energii), 
− oraz innych nie objętych niniejszym opracowaniem. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Umowa o prace projektowe,  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r z 
późniejszymi zmianami, 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z późn. zm.), 
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. 2010, nr 
109, poz. 719), 

• Wytyczne Inwestora, 
• Aktualnie obowiązujące przepisy i normy (PN-IEC 60364, N SEP-E-004, N SEP-E-002, 

DINVDE 5250, 204 DINVDE0271, PN-0,3/E90401, PN93/E-90400, PN93/E-90403), 
• Uzgodnienia branżowe. 

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU 
• Moc zainstalowana    65,71kW 
• Moc szczytowa    30,00kW  
• Napięcie zasilania     0,42/0,23kV, 50Hz 
• Rząd izolacji     1kV 
• Wymagany współczynnik mocy  tgφ≤0,4 
• Układ połączeń    TN-S 
• Grupa przyłączeniowa   IV 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Istniejący budynek magazynowo – garażowy wyposażony jest w instalację elektryczną w pełni 

sprawną i przystosowaną w większości do potrzeb inwestora. W budynku w pom. nr 2 znajduje się 
rozdzielnica główna TG, natomiast w miejscu gdzie ma zostać wydzielona toaleta znajduje się tablica 
TO-1 z której zasilane i sterowane jest oświetlenie podstawowe pomieszczeń objętych opracowaniem. 
Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzone są obwody do pomieszczeń objętych opracowaniem oraz 
pozostałych części budynku. Z uwagi na konieczność zachowania zasilania instalacji nie objętych 
opracowaniem istniejąca rozdzielnica zostaje bez zmian. Należy przeprowadzić pomiary rozdzielnic i 
określić stan zabezpieczeń. W razie konieczności po ustaleniach z inwestorem i nadzorem budowy 
tablice/rozdzielnice/instalacje wymienić na nowe. Wszystkie istniejące instalacje / urządzenia oprócz 
wskazanych na rys. E-1 jako instalacje do przesunięcia lub demontażu, pozostają bez zmian.  

5. BILANS MOCY 
W oparciu o parametry projektowanych urządzeń wentylacyjnych oraz zestawienia mocy 

zapotrzebowanych na oświetlenie, instalacje gniazdową 230V, 400V, opracowano bilans mocy w 
postaci tabelarycznej. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Oświetlenie 1 F1 0,15 1,00 0,93 0,40 0,1 0,2 0,7 0,2 W 10 1 10 15 YDY-żo 3x 1,5 1 1,5 1 19 Cu F 0,97 0,95 1 18 SPEŁNIA

2 Oświetlenie 2 F2 0,15 1,00 0,93 0,40 0,1 0,2 0,7 0,2 W 10 1 10 15 YDY-żo 3x 1,5 1 1,5 1 19 Cu F 0,97 0,95 1 18 SPEŁNIA

3 Oświetlenie 3 F3 0,10 1,00 0,93 0,40 0,0 0,1 0,5 0,1 W 10 1 10 15 YDY-żo 3x 1,5 1 1,5 1 19 Cu F 0,97 0,95 1 18 SPEŁNIA

4 Oświetlenie 4 F4 0,15 1,00 0,93 0,40 0,1 0,2 0,7 0,2 W 10 1 10 15 YDY-żo 3x 1,5 1 1,5 1 19 Cu F 0,97 0,95 1 18 SPEŁNIA

5 Oświetlenie 5 F5 0,15 1,00 0,93 0,40 0,1 0,2 0,7 0,2 W 10 1 10 15 YDY-żo 3x 1,5 1 1,5 1 19 Cu F 0,97 0,95 1 18 SPEŁNIA

6 Oświetlenie 6 F6 0,15 1,00 0,93 0,40 0,1 0,2 0,7 0,2 W 10 1 10 15 YDY-żo 3x 1,5 1 1,5 1 19 Cu F 0,97 0,95 1 18 SPEŁNIA

7 Oświetlenie 7 F7 0,05 1,00 0,93 0,40 0,0 0,1 0,2 0,1 W 10 1 10 15 YDY-żo 3x 1,5 1 1,5 1 19 Cu F 0,97 0,95 1 18 SPEŁNIA

8 Oświetlenie 8 F8 0,01 1,00 0,93 0,40 0,0 0,0 0,0 0,0 W 10 1 10 15 YDY-żo 3x 1,5 1 1,5 1 19 Cu F 0,97 0,95 1 18 SPEŁNIA

9 Gniazdo 3f 400V F9 15,00 0,40 0,93 0,40 2,4 6,00 9,3 6,5 W 32 1 32 46 YKY-żo 5x 6 1 6 1 45 Cu A2 0,97 0,95 1 41 SPEŁNIA

10 Gniazdo 3f 400V F10 15,00 0,40 0,93 0,40 2,4 6,00 9,3 6,5 W 32 1 32 46 YKY-żo 5x 6 1 6 1 45 Cu A2 0,97 0,95 1 41 SPEŁNIA

11 Gniazda 230V F11 1,00 1,00 0,93 0,40 0,4 1,0 4,7 1,1 W 16 1 16 23 YDY-żo 3x 2,5 1 2,5 1 26 Cu F 0,97 0,95 1 24 SPEŁNIA

12 Gniazdo 3f 400V F12 15,00 0,40 0,93 0,40 2,4 6,00 9,3 6,5 W 32 1 32 46 YKY-żo 5x 6 1 6 1 45 Cu A2 0,97 0,95 1 41 SPEŁNIA

13 Gniazdo 3f 400V F13 15,00 0,40 0,93 0,40 2,4 6,00 9,3 6,5 W 32 1 32 46 YKY-żo 5x 6 1 6 1 45 Cu A2 0,97 0,95 1 41 SPEŁNIA

14 Gniazda 230V F14 1,00 1,00 0,93 0,40 0,4 1,0 4,7 1,1 W 16 1 16 23 YDY-żo 3x 2,5 1 2,5 1 26 Cu F 0,97 0,95 1 24 SPEŁNIA

15 Podgrzewacz F15 1,50 1,00 0,93 0,40 0,6 1,5 7,0 1,6 W 16 1 16 23 YDY-żo 3x 2,5 1 2,5 1 26 Cu A2 0,97 0,95 1 24 SPEŁNIA

16 Gniazdo 230V F16 1,00 1,00 0,93 0,40 0,4 1,0 4,7 1,1 W 16 1 16 23 YDY-żo 3x 2,5 1 2,5 1 26 Cu A2 0,97 0,95 1 24 SPEŁNIA

17 Wentylatory F17 0,30 1,00 0,93 0,40 0,1 0,3 1,4 0,3 W 16 1 16 23 YDY-żo 3x 2,5 1 2,5 1 26 Cu A2 0,97 0,95 1 24 SPEŁNIA
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6. OPIS PROJEKTOWANYCH  
6.1.  ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII 

W istniejącej rozdzielnicy TG dobudować zabezpieczenie w postaci rozłącznika 
bezpiecznikowego dla zasilania nowo projektowanej tablicy rozdzielczej lub wykorzystać istniejące 
zabezpieczenie jeżeli istnieje możliwość zabezpieczenia kabla wkładką gG 50A. Dla zasilania 
projektowanej tablicy rozdzielczej TG1 ułożyć nowy WLZt. Tablica rozdzielcza TG1 wyposażona jest 
w rozłącznik główny oraz zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe.  

Przewód ochronno-neutralny PEN rozdzielony w rozdzielnicy głównej TG na ochronny PE i 
neutralny N. Przewód ochronny PE uziemiony – przyłączony do uziomu otokowego. Wszystkie 
instalacje wewnętrzne wykonać w układzie TN-S.  

Dla zasilania tablicy rozdzielczej TG1 należy zabudować w rozdzielnicy głównej modułowy 
rozłącznik bezpiecznikowy na wkładki D02. Wykonać następujące wewnętrzne linie zasilające: 

- zasilanie TG1 - kabel YKY 5x16mm2.  
Wewnętrzne linie kablowe - kable i przewody miedziane, układać na drabinkach, korytkach 

kablowych oraz n/t w rurach ochronnych zgodnie z wytycznymi projektowymi oraz wiedzą techniczną 
i wytycznymi normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa” i „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 
464/2011 Część D, zeszyt 4”. 

6.2. TABLICA ROZDZIELCZA 
Tablice rozdzielczą TG1, wykonać jako natynkową o stopniu szczelności min. IP54 w II klasie 

izolacji. Tablica zamykana jest osobnymi drzwiczkami. Zlokalizowana jest w pom. nr 2, w miejscu 
wskazanym na rys. E-1. Tablice TG1 zgodnie ze schematem elektrycznym rys. nr ES-1 wyposażyć w 
zabezpieczenia projektowanych obwodów oświetlenia podstawowego, awaryjnego, obwodów 
gniazdowych, obwodów zasilających wentylatory. Natomiast tablica TSO jest tablicą pozwalającą na 
załączanie i wyłączanie obwodów oświetleniowych w pom. 1. Projektuje się wyposażenie w aparaturę 
zabezpieczająca i rozdzielczą o minimalnej znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej 6kA wg 
IEC/EN60947-2 zapewniającą wysoką selektywność w stosunku do poprzedzającego zabezpieczenia 
topikowego dzięki niewielkiej energii przepuszczanej. Zastosowane aparaty muszą posiadać zaciski 
przyłączeniowe windowe z góry i z dołu, możliwość oszynowania z góry i z dołu, możliwość 
przyłączenia styków pomocniczych i wyzwalaczy. Stosować aparaty spełniające wymagania 
koordynacji izolacji tj. odstęp zestyków >4mm, dla pewniejszego elektrycznego rozłączenia. Tablice 
wyposażyć w osprzęt zgodnie ze schematami elektrycznymi. Wszystkie aparaty należy opisać a 
wewnątrz rozdzielnicy i tablic umieścić zalaminowane schematy elektryczne powykonawcze.  

6.3. TRASY KABLOWE 
W celu rozprowadzenia kabli i przewodów w budynku w przypadku zaistnienia konieczności 

wykonać trasy kablowe wykonane korytami mocowanymi na konstrukcjach nośnych 
przytwierdzanych do sufitów i ścian. Zastosować materiały producentów oferujących systemy o 
stabilnych połączeniach zatrzaskowych przebadanych jednocześnie pod kątem zapewnienia ciągłości 
elektrycznej połączeń zgodnie z DIN EN 61537 (VDE 0639):2007-09; EN 61537:2007 o impedancjach 
nie przekraczających 50mΩ obok złącza i 5mΩ/m bez złącza.   

6.4. INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA 
W budynku w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania zaprojektowano instalację 

oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach 
zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie miejsc pracy” część 
1: Miejsca pracy we wnętrzach" oraz w oparciu o wytyczne inwestora. Rodzaje opraw dobrano tak aby 
spełnić wymagane wartości natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. 
Rozmieszczenie i typy opraw określone są na rysunku nr E-1. W poszczególnych pomieszczeniach 
przyjęto minimalne poziomy natężenia oświetlenia podstawowego dobrane ze względu na wymagania 
przepisów: 

• pomieszczenia garażu     - 300 lx, 
• WC       - 200 lx, 
• oświetlenie awaryjne      - 1 lx.  

Istniejące oprawy oświetleniowe należy zdemontować i przekazać inwestorowi.  
Ponadto projektuje się cztery dodatkowe oprawy oświetleniowe nad stołami celem lokalnego 

doświetlenia w przypadku wykonywania prac precyzyjnych. Oświetlenie nad stołami zasilić sprzed 
łączników krzywkowych i sterować za pomocą łączników 1-bieg. przy stołach  

6.4.1. OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 
Projektuje się wykonanie instalacji oświetleniowej przewodami miedzianymi typu YDY, YDYp 

3(4)(5)x1,5mm2. Przewody układać w korytkach kablowych, na uchwytach, w przestrzeni między 
stropowej, podtynkowo, w osłonie z rurek RL oraz giętkich karbowanych typu peszel, mocowane na 
uchwytach pomiędzy stropem, a sufitem podwieszanym - w zależności od pomieszczenia i jego 
przeznaczenia. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą łączników krzywkowych 
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umieszczonych na drzwiach tablic TG1 i TSO. Łączniki oraz sposób załączania oświetlenia wskazano 
na rysunkach. Łączniki montować na wysokości 120÷140cm od poziomu podłogi – ostatecznie 
uzgodnić z inwestorem na etapie wykonawstwa. Sterowanie oświetleniem wykonać zgodnie z rzutem 
E-1 i schematem tablicy rozdzielczej.  

Wszystkie oprawy oświetleniowe powinny spełniać normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez 
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiadać oznaczenie CE. Należy stosować produkty posiadające znak 
europejskiej certyfikacji wyrobów elektrycznych ENEC. 

W pomieszczeniach wilgotnych - łazienki i toalety, stosować osprzęt instalacyjny i oprawy o 
podwyższonym stopniu IP44.  

Po zakończonych pracach instalacyjnych związanych z montażem opraw oświetleniowych 
należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. Protokoły z 
przeprowadzonych pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej i dostarczyć Inwestorowi. 

6.4.2. OŚWIETLENIE AWARYJNE 
Projektuje się oprawy oświetlenia awaryjnego jedynie w dwóch pomieszczeniach 1 i 2. 

Rozmieszczenie i typy opraw awaryjnych wskazane są na rysunku E-1. Projektowane oświetlenie ma 
pozwolić na bezpieczne zakończenie prac po zaniku zasilania. 

Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać przewodami miedzianymi typu YDY, YDYp 
3x1,5mm2. Przewody układać w korytkach kablowych, na uchwytach, w przestrzeni między stropowej, 
podtynkowo, w osłonie z rurek RL oraz giętkich karbowanych typu peszel, mocowane na uchwytach 
pomiędzy stropem, a sufitem podwieszanym - w zależności od pomieszczenia i jego przeznaczenia.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 80 poz. 563) oświetlenie ewakuacyjne powinno być kontrolowane minimum raz w roku. 

Rejestrowanie zdarzeń i raportowanie (według PN-EN 50172:2005). 
a) Rysunki oświetlenia ewakuacyjnego powinny być zabezpieczone i przechowywane w obiekcie. 

Rysunki muszą jednoznacznie identyfikować wszystkie oprawy awaryjne i główne komponenty 
b) W obiekcie powinien być przechowywany rejestr, dostępny dla kontroli prowadzonej przez każdą 

upoważnioną osobę. Rejestr powinien być prowadzony w formie rękopisu lub w formie 
elektronicznej, wygenerowany przez urządzenie do automatycznego testowania.  

c) Rejestr powinien się znajdować pod opieką osoby wyznaczonej przez właściciela obiektu i zawierać 
co najmniej następujące informacje: 
• Datę odbioru systemu z załączeniem stosownych świadectw (certyfikatów). 
• Datę każdej kontroli okresowej i testu. 
• Datę i skrócony opis każdego serwisu, inspekcji i wykonane go testu. 
• Datę i skrócony opis każdego defektu i podjętych środków zaradczych. 
• Datę i skrócony opis każdej zmiany wprowadzonej do instalacji oświetlenia awaryjnego. 
• W przypadku używania urządzeń do automatycznego testowania należy opisać podstawowe 

parametry i tryb pracy tych urządzeń. 
Serwis i testowanie oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN-EN 50172:2005): 

a) W przypadku używania automatycznego urządzenia testującego informacje powinny  być 
rejestrowane co miesiąc. 

b) W przypadku wszystkich innych systemów testy wraz z zarejestrowaniem ich wyników powinny 
być wykonywane w następujący sposób: 
• Codziennie - w przypadku systemów centralnego zasilania należy wizualnie kontrolować 

wskaźnik właściwej pracy. 
• Comiesięcznie - włączyć w trybie pracy awaryjnej każdą oprawę i każdy wewnętrznie 

oświetlany znak ewakuacyjny, poprzez symulację awarii zasilania oświetlenia podstawowego, 
na okres wystarczający do sprawdzenia, czy każda oprawa świeci. W tym czasie należy 
sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego i 
podświetlanych znaków. 

• Corocznie - wykonać ten sam test co comiesięcznie, a także test pełnookresowy, połączony z 
pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wyników. 
Projektuje się oprawy awaryjne zapewniające minimalne średnie natężenie oświetlenia dróg 

ewakuacyjnych na poziomie 1lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę 
szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50% podanej wartości.  

Oświetlenie ewakuacyjne powinno spełniać następujące warunki: 
a) w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia Em musi wynosić min. 1 lx, 
b) wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. ≥ 0,4, 
c) na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie oświetlenia E 

musi wynosić min. 0,5 lx, 
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d) w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. ≥ 0,4 (wymogi te muszą być spełnione  również pod 
koniec ustalonego czasu działania oświetlenia ewakuacyjnego. 

e) w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na płaszczyźnie 
odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenia podstawowego, 
wymaganego dla danych czynności, i musi wynosić min. 15 lx, 

f) w strefie wysokiego ryzyka równomierność natężenia E średnie/Emaks. ≥ 0,1, 
g) w celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego 

powinny być umieszczane co najmniej 2 m nad podłogą: 
 przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;  
 w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;  
 w pobliżu każdej zmiany poziomu;  
 obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa;  
 przy każdej zmianie kierunku;  
 przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;  
 na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;  
 w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy;  
 w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN-EN 50172:2005 Systemy 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego) powinny gwarantować, aby oświetlenie ewakuacyjne 
spełniało następujące wymagania:  

− Oświetlało znaki ewakuacyjne.  
− Zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc bezpiecznych 

(stref bezpieczeństwa).  
− Zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia i 

użycia sprzętu przeciwpożarowego.  
− Posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia podstawowego.  
− Włączało się w przypadku awarii dowolnej części zasilania podstawowego. Gwarantowało, że 

lokalne (miejscowe) oświetlenie ewakuacyjne będzie pracować w przypadku awarii zasilania 
podstawowego w danym miejscu.  

− Zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej. 
Po zakończonych pracach instalacyjnych związanych z montażem opraw oświetleniowych 

należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. Protokoły z 
przeprowadzonych pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej i dostarczyć Inwestorowi. 
Wszystkie oprawy awaryjne i komponenty muszą posiadać certyfikat dopuszczenia CNBOP, spełniać 
normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiadać oznaczenie CE. 
Należy stosować produkty posiadające znak europejskiej certyfikacji wyrobów elektrycznych ENEC. 

6.5. INSTALACJA GNIAZDOWA 
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonać przewodami miedzianymi typu YDY, YDYp 

3x2,5mm2 oraz dla gniazd 400V YDY 5x6mm2 układanymi w kanałach i korytkach kablowych, na 
uchwytach, w przestrzeni między stropowej, podtynkowo, w osłonie z rurek RL oraz giętkich 
karbowanych typu peszel, mocowanych na uchwytach pomiędzy stropem, a sufitem podwieszanym - 
w zależności od pomieszczenia i jego przeznaczenia.   

W pomieszczeniach objętych opracowaniem może wystąpić znaczne zakurzenie więc należy 
zastosować osprzęt instalacyjny o stopniu ochrony IP44 lub wyższym. W pomieszczeniach tych 
montować gniazda na wysokości 1,2m÷1,4m od poziomu podłogi.  

6.6. INSTALACJA POŁ ĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
W celu ekwipotencjalizacji wszystkich części przewodzących obcych i dostępnych należy 

wykonać połączenia wyrównawcze. Wszystkie części przewodzące dostępne w łazienkach objąć 
połączeniami wyrównawczymi miejscowymi.  

Projektowane koryta i drabiny kablowe należy połączyć linką LgY 6mm2 koloru żółto - 
zielonego z szynami ochronnymi PE rozdzielnic. Po wykonaniu prac wykonać pomiary sprawdzające 
instalacji uziemienia tj. zachowania ciągłości połączeń i rezystancji uziemienia oraz sporządzić 
protokół z pomiarów. 

 
6.7. OCHRONA PRZECIWPORA ŻENIOWA I PRZECIWPRZEPI ĘCIOWA  

Ochronę przeciwporażeniową podstawową stanowi izolacja robocza przewodów, kabli i 
elementów obwodu elektrycznego. Ochronę przy uszkodzeniu stanowi samoczynne wyłączenie 
zasilania. Jako ochronę uzupełniającą stosować wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie upływu 
30mA. 
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6.8. UWAGI MONTA ŻOWE 
− Przed przystąpieniem do prac należy koniecznie dobrze zabezpieczyć przed wnikaniem pyłu, 

kurzu szafkę światłowodową w narożniku pom. nr 2.  
− Prace elektryczne należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem budowlanym i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 
− Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z fabrycznymi instrukcjami i z zastosowaniem właściwych 

narzędzi. 
− Prace wykonają osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót 

w zakresie elektrycznym. 
− W trakcie prowadzenia prac należy zachować koordynację z innymi branżami. 
− Wszystkie stosowane urządzenia i użyte materiały elektryczne powinny posiadać  aktualne 

deklaracje zgodności (atesty) i świadectwa dopuszczenia. 
− Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić 

z Inwestorem, Kierownikiem robót elektrycznych i Projektantem.  
− Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić dokumentację powykonawczą z 

naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz z protokołami z pomiarów elektrycznych którą należy 
przekazać inwestorowi lub użytkownikowi obiektu. 

− Po zakończeniu robót należy przeprowadzić pomiary elektryczne w zakresie: 
- pomiarów rezystancji izolacji, 
- pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- pomiarów natężenia oświetlenia.  

 
6.9. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

OBLICZENIE PR ĄDU OBCIĄŻENIA MAKSYMALNEGO I DOBÓR KABLA 
ZASILAJ ĄCEGO T6: 

Warunki koordynacji zabezpieczeń nadprądowych z przewodami. 

 
Ib - prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym, 
Iz -obciążalność prądowa długotrwała przewodu, 
In -prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego, 
I2 -prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako wartość prądu 
powodującego zadziałanie.  

 
k2 -wg PN-IEC 60364 dla wkładki bezpiecznikowej typu gG współczynnik k2 = 1,6 
Na podstawie mocy odbiorników obliczony zostaje prąd w obwodzie. 

 

�� =
30000

√3 ∗ 400 ∗ 0,93
=

30000

644,323
= 46,56� 

Jako zabezpieczenie nadprądowe projektowanego WLZ od rozdzielnicy głównej obiektu do 
tablicy rozdzielczej TG1 zastosowany będzie modułowy rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką typu 
D02 gG o prądzie znamionowym 50A.  

Obciążalność długotrwała kabla YKY 5x16mm2 układanego w danych warunkach to 73A 
Sprawdzenie warunków koordynacji dla zabezpieczenia wkładką gG 32A: 

46,56A≤50A≤73A 
80A≤105,85A 

Warunki spełnione. 
Obliczenie spadku napięcia: 
Spadek napięcia dla nowo projektowanego odcinka linii kablowej YKY 5x16mm2: 

∆�� =
100 ∗ �� ∗ �

� ∗ � ∗ ��
=
100 ∗ 28000 ∗ 20

56 ∗ 16 ∗ 400�
= 0,39% 

Warunki doboru kabla ze względu na spadek napięcia są spełnione. 
 

7. PRZEPISY I NORMY 
- PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 
dotyczących oświetlenia 
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- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1:Miejsca pracy 
we wnętrzach 
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
- PN-HD 60364-7-712:2007 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-712: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy 
zasilania; 
- PN-EN 61173:2002 – Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy 
elektrycznej – Przewodnik; 
- PN-EN-62040-1-1:2006 (Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1-1: Wymagania 
ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla 
operatorów), 
- PN-EN 50091-2:2002 (U) (Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 2: Wymagania 
dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)) [norma o takim samym numerze, ale bez 
indeksu "U" - dotyczy ogólnych wymagań technicznych dla domowych i budynkowych systemów 
elektronicznych (HBES)], 
- PN-EN 62040-3:2005 (Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 3: Metody określania 
właściwości i wymagania dotyczące badań) 
- PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowania. 
- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania 
- PN-86/E-05003.01Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogólne. 
- PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Zarządzanie ryzykiem. 
- PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. Część 
2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
- PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. Ekranowanie 
obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia 
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
- PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
- PN-1EC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 
- PN-EN 50130-4:2002+A1:1998 Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność 
elektromagnetyczna 
- PN-EN 50131-1:2002 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania - Część 1: Wymagania 
ogólne, 
- PN-EN 50131-6:2002 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania - Część 6: Zasilacze, 
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 
- PN-EN 50130-4: 1995 Kompatybilność elektromagnetyczna. 

 
 

Opracował: mgr inż. Krzysztof Łojewski 
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OPIS TECHNICZNY  

branży sanitarnej do projektu budowlanego przebudowy części budynku magazynowo – garażowego  
na terenie Oczyszczalni Ścieków "ŁĄCZA" w Zielonej Górze   

 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy i przebudowy 
instalacji: wodociągowej na cele bytowo-gospodarcze, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji dla 
inwestycji pn. „Przebudowa części budynku magazynowo - garażowego na terenie Oczyszczalni 
Ścieków „ŁĄCZA” w Zielonej Górze”. 

2. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE I MERYTORYCZNE OPRACOWANIA  
Podstawą opracowania jest: 
• Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
• Podkłady architektoniczno-budowlane. 
• Literatura fachowa. 
• Katalogi i informacje producentów i dostawców zastosowanych urządzeń. 
• Obowiązujące przepisy i normatywy. 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZ ĄDZEŃ I MATERIAŁÓW STOSOWANYCH 
W INSTALACJACH 
Przy wyborze stosowanych materiałów i urządzeń technicznych należy się kierować ich jakością, 

mając na uwadze takie kryteria jak: trwałość, niewielka ilość niezbędnych prac konserwacyjnych, 
funkcjonalność i energooszczędność. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa budowlanego) muszą 
mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Montaż urządzeń, które nie posiadają certyfikatu bezpieczeństwa może świadczyć o tym, że nie 
spełniają one norm bezpieczeństwa, a ich eksploatacja może spowodować awarię, wypadek lub 
chorobę. 

 

4. WENTYLACJA 
W przebudowywanych pomieszczeniach przewiduje się instalację wentylacji mechanicznej 

wywiewnej.  
4.1. Sanitariaty 

W pomieszczeniach sanitarnych należy przewidzieć wentylację grawitacyjną wspomaganą 
mechanicznie wentylatorem łazienkowym o parametrach: 
• Średnica: 120mm; 
• Strumień objętości powietrza wywiewanego: 80 m3/h; 
• Napięcie 230V; 
• Moc: 16W. 

4.2. Pomieszczenie nr 2  
Zgodnie z wymaganiami i przepisami w obu pomieszczeniach przyjęto wentylację 

mechaniczną wywiewną na podstawie wyliczonych objętości powietrza wentylowanego. Niezbędna 
ilość powietrza wynika z wymaganych krotności wymian w pomieszczeniu.  

Zestawienie strumieni wentylujących:  
 

Nr  
pom. 

Nazwa  
pomieszczenia 

Kubatura 
[m3] 

Krotno ść  
[1/h] 

V 
[m3h] 

2 Pomieszczenie nr 2 378 6 2265 
 

4.3. Pomieszczenie nr 1 
Obecnie w pomieszczeniu istnieje odciąg spalin. Zgodnie z wymaganiami i przepisami w tym 

pomieszczeniu przyjęto dodatkowo wentylację mechaniczną wywiewną ogólną na podstawie 
wyliczonych objętości powietrza wentylowanego. Niezbędna ilość powietrza wynika z wymaganych 
krotności wymian w pomieszczeniu.  

 

Zestawienie strumieni wentylujących:  
 

Nr  
pom. 

Nazwa  
pomieszczenia 

Kubatura 
[m3] 

Krotno ść 
 [1/h] 

V 
[m3h] 

1 Pomieszczenie nr 1 378 4 1800 

Zaprojektowano 2 szt. wentylatorów dachowych, np. RF/6-250S lub równoważnych 
sprzężonych z jednym włącznikiem. Przy montażu wentylatorów należy wykorzystać istniejące w 
dachu otwory. Dane techniczne wentylatora: 
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       * strumień powietrza wywiewanego 800 m3/h 
       * moc znamionowa silnika wentylatora 47 W +/- 20% 
       * napięcie wentylatorów - 230V 
     

5. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 
Nowoprojektowane urządzenia sanitarne należy przyłączyć do istniejącej instalacji wody zimnej. 

Na włączeniu do istniejącej instalacji zastosować zawory odcinające o średnicy rurociągu. Woda ciepła 
przygotowywana będzie w pojemnościowym elektrycznym podgrzewaczu wody o pojemności 30l i 
mocy 1,5 kW. 

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur i kształtek Pex łączonych łącznikami 
zaciskowymi oraz złączkami do połączeń skręcanych. 

Podejścia pod urządzenia sanitarne prowadzić w bruzdach ściennych, w posadzkach lub 
obudować. Mocowanie przewodów do ścian i stropów za pomocą uchwytów wyłożonych miękkimi 
wkładkami z gumy. 

W celu zabezpieczenia przed nadmiernym podgrzewem zimnej wody oraz wykropleniem pary 
wodnej na powierzchni rurociągów, przewody wody zimnej należy układać w otulinach izolacyjnych 
z pianki polietylenowej o współczynniku przewodności cieplnej A=0,040W/mK, gęstości 30-40kg/m3 
i grubości 9mm. Przewody instalacji c.w.u. układać w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5 
Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) - patrz punkt „Uwagi końcowe”, tj: 
- dla rur c.w.u. o średnicy wewnętrznej do 22 mm: 20 mm, 
- dla rur c.w.u. o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm: 30 mm, 
- dla rur c.w.u. o średnicy wewnętrznej od 35 mm: równa średnicy wewnętrznej rury, 
- dla w/w rur prowadzonych w podłodze: min. 6mm. 

Przewody wody ciepłej zaizolować otuliną wykonaną ze spienionego poliuretanu o gęstości ok. 
20 kg/m3, o współczynniku przewodności cieplnej A = 0,035 W/mK przy temperaturze 40°C i 
oznakować kolorem czerwonym lub otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej o współczynniku 
przewodności cieplnej A=0,040W/mK, gęstości 30-40kg/m3. 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż A = 
0,035 W/mK należy skorygować w/w grubość warstwy izolacyjnej. 

Przewody w ścianach i w posadzce należy układać w otulinach izolacyjnych z polietylenu LDPE 
o zamkniętej strukturze komórkowej posiadających warstwę ochronną (np. folię ze wzmocnionego 
polietylenu) zabezpieczającą je przed działaniem zapraw budowlanych. Przy układaniu instalacji w 
posadzkach zachować szczególną staranność w izolowaniu rur. Nie dopuścić do przedostania -się 
zapraw budowlanych do przestrzeni między izolacją i rurą. Dla rurociągów prowadzonych po wierzchu 
ściany stosować okładziny izolacyjne nierozprzestrzeniające ognia. 

Oznaczenia rurociągu i armatury należy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270 stosując 
jednobarwne opaski identyfikacyjne o barwie zgodnej z tabelą 2 cytowanej normy. 

Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu związanych z 
użytkowaniem i obsługą elementów instalacji. 

Opaski należy umieszczać w bezpośredniej bliskości wszelkich przeszkód, przegród, kanałów 
studzienek, ścian budynku, itp. oraz po obu stronach armatury i na połączeniach lub rozgałęzieniach. 
W przypadku większej liczby przewodów rurowych ułożonych równolegle względem siebie zaleca się 
nanoszenie opasek o jednakowych wymiarach i w jednakowych odległościach, niezależnie od ich 
średnic. 

Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu związanych z 
użytkowaniem i obsługą elementów instalacji.  

Przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej należy instalację poddać próbie na 
ciśnienie i szczelność. Ciśnienie próbne dla wewnętrznej instalacji wody w rozpatrywanym budynku 
powinna wynosić 0,9MPa. 

Podłączenia baterii czerpalnych umywalek i umywalek chirurgicznych dwustanowiskowych do 
przewodów instalacji wodociągowej wykonać za pomocą węży elastycznych z miedzi (lub ze 
zbrojonych tworzyw sztucznych). Na podejściach do baterii czerpalnych umywalkowych należy 
zamontować zaworki kątowe 3/8". 

Baterie powinny charakteryzować solidnym metalowym korpusem, posiadać głowice 
ceramiczne, metalową rączkę.  
 

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać ze standardowych rur instalacyjnych PVC i włączyć do 

istniejącej w budynku instalacji kanalizacji. Rury układać ze spadkiem min. 2% w kierunku włączenia 
do kanalizacji.  



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Ż -BUD dr inż. ERYK DAYEH, 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

PB przebudowy części budynku magazynowo - garażowego na terenie Oczyszczalni Ścieków „ŁĄCZA”  19 

 

7. WYTYCZNE BRAN ŻOWE 
Branża elektryczna 
- zasilić pojemnościowy podgrzewacz wody, 
- zasilić wentylator łazienkowy i wentylatory dachowe. 

 

8. UWAGI KO ŃCOWE 
• roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano Montażowych cz. II - Instalacje sanitarne”, jak również z obowiązującymi normami 
i przepisami, 
• wskazania marki lub nazwy handlowej materiałów i urządzeń nie ma na celu określenia konkretnej 
marki lub producenta, a jedynie standard jakości. W związku z tym nie ma ograniczeń w stosowaniu 
innych materiałów i urządzeń, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametrów 
technicznych nie gorszych niż materiały i urządzenia zastosowane w projekcie, 
• wszystkie istniejące instalacje sanitarne pochodzące z demontażu wywieźć i zutylizować. 
Wytwórcą powstałych w trakcie przebudowy odpadów będzie Wykonawca robót. 
• przewidzieć naprawę stropów, ścian i istniejących szachtów instalacyjnych po przekuciach z 
przywróceniem do stanu pierwotnego; w przypadku zniszczenia wymienić na nowe, 
• do wykonania instalacji należy używać materiały i urządzenia posiadające świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności (z normą 
lub aprobatą techniczną), 
• przy prowadzeniu przewodów przez przegrody stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe należy 
stosować osłony lub masy uszczelniające o odporności ogniowej przegrody. 
• w przypadku pojawienia się kolizji z istniejącymi elementami konstrukcji budynku, należy zmienić 
sposób prowadzenia projektowanych instalacji.   

 
Opracowała: mgr inż. Adrianna Springer 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

• Obiekt budowlany:  
budynek magazynowo–garażowy Oczyszczalni Ścieków „ŁĄCZA” przy ulicy Łężyca-Sportowa 1, 
66-016 w Zielonej Górze na działce 470/8 obręb ewidencyjny Łężyca, województwo lubuskie. 

• Inwestor:  
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110A,  
65-120 Zielona Góra. 

• Projektanci:  
– dr inż. Eryk Dayeh  
– mgr inż. Jolanta Dayeh 
– mgr inż. Adriana Springer 
– mgr inż. Krzysztof Łojewski 
• Kolejność realizacji:  
– montaż nadproży w miejscach wskazanych na rysunkach 
– wycięcie otworów w ścianach 
– montaż drzwi i obróbki otworów 
– roboty wykończeniowe i porządkowe  

15.1. Środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
Charakter projektowanych robót nie stwarza szczególnych zagrożeń i nie wymaga stosowania 

innych niż tradycyjne środków bezpieczeństwa. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 
robót przy wycinaniu otworu w ścianie. Stosować odzież i okulary ochronne. Używać jedynie w pełni 
sprawnego technicznie sprzętu. W trakcie prowadzenia robót budowlano - montażowych zachować 
należy szczególną ostrożność i stosować się bezwzględnie do przepisów zawartych w Rozporządzenia 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP 
przy robotach budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 72.13.93). 

 
16. UWAGI KO ŃCOWE 

Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorów technologicznych. 
Podane nazwy własne materiałów nie są obowiązujące. Dobrane i wskazane do celów sporządzania 
projektu materiały i urządzenia w oparciu o konkretne marki, znaki towarowe lub katalogi 
producentów mogą zostać zastąpione równoważnymi, nie gorszymi niż wskazane, pod warunkiem 
zachowania wszystkich parametrów technicznych i walorów estetycznych. Zastosowane równoważne 
materiały muszą spełniać założenia projektowe. Wszelkie przyjęte rozwiązania systemowe muszą być 
jednorodne.  

W przypadku znaczącej różnicy rzeczywistych warunków realizacji od projektowanych, roboty 
budowlane wstrzymać i zawiadomić nadzór autorski. Wszelkie niejasności wyjaśnić z projektantem w 
ramach nadzoru autorskiego. 

Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko naturalne.  
 

Opracowała:        mgr inż. Jolanta Dayeh     
 
 
 
 
 
 
 
 


