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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Opis techniczny został sporz dzony w oparciu o Rozporz dzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pó niejszymi zmianami.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
umowa z Inwestorem
wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obowi zuj ce normy i przepisy
wizja lokalna
2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Tab. 1. Podstawa prawna opracowania
SYMBOL AKTU PRAWNEGO

PEŁNA NAZWA AKTU PRAWNEGO

Dz. U. 2017 r. nr 0, poz.
1332 z pó n. zm.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

Dz. U. 2015 nr 0, poz. 1554

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze nia 2015 r.
zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

Dz. U. 2010 nr 109, poz.
719

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów

Dz. U. 2017 poz. 2285.

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2017 nr 0, poz. 1073.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

3. DANE EWIDENCYJNE
Tab. 2. Dane ewidencyjne
CECHA EWIDENCYJNA

DANE EWIDENCYJNE

nazwa inwestycji

Remont pomieszcze budynku Domu Kultury w Jagodzinie

adres inwestycji

dz. nr 296, obr. 0002 Jagodzin, j. ew. 022506_5 W gliniec – obszar wiejski

Inwestor

Gmina W gliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 W gliniec

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa inwestycji polegaj cej na
remoncie cz ci pomieszcze poddasza budynku Domu Kultury w Jagodzinie.
Prace omówione w niniejszej dokumentacji nie poruszaj zagadnie konstrukcyjnych.
Zaplanowane roboty budowlane zakładaj umo liwienie korzystania z dotychczasowej cz ci
mieszkalnej budynku, któr obecnie stanowi pustostan w stanie surowym - zamkni tym.

Fot. 1. Elewacja frontowa budynku Domu Kultury w Jagodzinie (fot. B. Karwi ski)

5. LOKALIZACJA OBIEKTU, MEDIA NA DZIAŁCE
Opracowywany, trzykondygnacyjny (przyziemie, poddasze u ytkowe + poddasze
nieu ytkowe) budynek usytuowany jest w zachodniej cz ci działki, równolegle do jej granicy
z drog . Obiekt posiada podpiwniczenie, jednak piwnice nie s traktowane jako kondygnacje,
rednia wysoko
pomieszcze (odległo
pomi dzy elementami
z uwagi na fakt, i
konstrukcyjnymi) wynosi mniej ni 2,00 m. Obiekt nakryty jest dachem wielospadowym
przekrytym dachówk karpiówk układan w koronk .
Na działce w jej wschodniej cz ci (od strony tylnej elewacji) znajduj si dodatkowe
działki poro ni ta jest
obiekty gospodarcze oraz zbiornik na gaz płynny. Pozostała cz
głównie zieleni nisk i drzewami.
wirow na całym obwodzie obiektu. Działka nie jest
Budynek posiada opask
ogrodzona – istniej ce ogrodzenie nale y do domu mieszkalnego na s siedniej działce. Brak
jest na działce utwardzonych ci gów pieszych czy pieszo-jezdnych. W najbli szym
s siedztwie znajduj si budynki mieszkalne oraz plac zabaw.
Opracowywany obiekt posiada przył cza elektroenergetyczne, gazowe, wodne oraz
kanalizacji sanitarnej (zbiornik bezodpływowy).
W ramach zaplanowanych prac budowlanych zagospodarowanie ternu ani adne
jego elementy nie ulegn zmianom, a w szczególno ci: powierzchnia zabudowy,
powierzchnia całkowita, powierzchnie placów, dróg, powierzchnia terenów biologicznie
kondygnacji, ilo
kondygnacji mieszkalnych, geometria ci gów
czynnych, ogólna ilo
pieszych i jezdnych, miejsca składowania odpadów, drogi po arowe, sieci, przył cza,

ukształtowanie zieleni, przeciwpo arowe zaopatrzenie w wod , wej cia do budynku,
wska nik zabudowy i wska nik intensywno ci zabudowy. Maj c powy sze na uwadze
stwierdzono, i nie zachodzi obowi zek wykonania projektu zagospodarowania działki ani
terenu.
Dodatkowo po zako czeniu inwestycji parametry techniczne budynku takiej jak:
wysoko , powierzchnia zabudowy i strefy po arowej, kubatura, grupa wysoko ci budynku,
kategoria zagro enia ludzi oraz odległo od granicy działki nie ulegn zmianie.
Korekcie ulegnie natomiast powierzchnia u ytkowa (zwi kszy si o |68,70 - 67,42| =
2
1,28 m ) oraz powierzchnia netto (zwi kszenie o |75,24 - 73,51| = 1,73 m2).
Wszelkie niezb dne obiekty budowlane, składaj ce si
na kompletne
zagospodarowanie terenu, takie jak ci gi pieszo-jezdne, parkingi czy miejsca składowania
odpadów, znajduj si poza zakresem niniejszego opracowania.
Ze wzgl du na specyficzn funkcj , jak pełnił b dzie budynek oraz z uwagi na fakt,
i projektowana funkcja budynku, stanowi b dzie rozszerzenie oferty budynku domu kultury
przyj to kategori obiektu budowlanego IX, dotycz c budynków kultury, nauki i o wiaty
(takich jak m.in. biblioteki, domy kultury).
Tab. 3. Odległo

opracowywanego budynku od obiektów s siednich
MIERZONA ODLEGŁO

WARTO

POMIARU

odległo

od najbli szego budynku

~4,0 m

odległo

od kraw dzi jezdni ulicy

~ 1,5 m

5.1. Dane informacyjne
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP.
Projektowana inwestycja nie narusza interesu osób trzecich – w rozumieniu przepisów
Prawa budowlanego.
Planowana inwestycja nie koliduje z adnymi sieciami podziemnymi.
Inwestycja nie b dzie powodowa ograniczenia u ytkowania terenów s siednich,
zgodnie z ich faktycznym u ytkowaniem, a w szczególno ci: pozbawia ich dost pu do
drogi publicznej, utrudnia mo liwo ci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz rodków ł czno ci.
5.2. Dane dotycz ce ochrony terenu
Przedmiotowa działka nie jest poło ona na terenie parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, u ytku
ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin.
Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana decyzja starosty o wył czeniu gruntów
z produkcji rolnej.
Opracowywany budynek uj ty jest w gminnej Ewidencji Zabytków.
5.3. Dane okre laj ce wpływ eksploatacji górniczej na działk
Przedmiotowa działka nie znajduje si w granicach terenów górniczych.

5.4. Dane o charakterze i cechach istniej cych i przewidywanych zagro e
rodowiska

dla

Miejsce składowania odpadów stałych wytworzonych na terenie przedmiotowej
nieruchomo ci a tak e sposób ich gromadzenia i segregacji pozostaje bez zmian.
Inwestycja nie b dzie powodowała szczególnego, niedopuszczalnego przepisami
zacienienia otoczenia, ze wzgl du na swoj wysoko . Inwestycja nie ograniczy dost pu
wiatła dziennego do pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi.
Inwestycja nie wprowadza szczególnej emisji hałasów, wibracji, zakłóce elektrycznych,
promieniowania, czy zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Projektowana inwestycja nie b dzie zmienia
spływu powierzchniowego wody
deszczowej i roztopowej, je eli miałoby to wpływa szkodliwie na grunty s siednie,
powoduj c ich zalewanie lub podsi kanie.
Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsi wzi mog cych znacz co oddziaływa na rodowisko
(Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397).
Wysoko budynku nie ulegnie zmianie, w zwi zku z czym obiekt nie b dzie powodował
niedopuszczalnego przepisami zacienienia otoczenia.
6. OPIS STANU TECHNICZNEGO
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i poczynionych w trakcie jej trwania
obserwacji, szczegółowych ogl dzin i pomiarów, dokonano oceny aktualnego stanu
technicznego budynku. Stan techniczny oceniano zgodnie z klasyfikacj przedstawion
w publikacji: Winniczek W. " Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno ekonomicznych i przegl dów sprawno ci technicznej budynków mieszkalnych", CUTOB
PZITB, Warszawa - Wrocław 1986 r. Wg tej klasyfikacji wyró nia si pi nast puj cych
stanów zachowania elementów:
Tab. 4. Klasyfikacja stanów zachowania elementów budynku
OCENA

STOPIE

ZU YCIA ELEMENTU

stan dobry

0 - 15 %

stan zadowalaj cy

16 - 30 %

stan redni

31 - 50 %

stan lichy

51 - 70 %

stan zły

71 - 100 %

Poniewa tematem dokumentacji jest wyodr bniony fragment budynku, a tym samym
ci le okre lone grupy robót budowlanych, podczas ogl dzin i w trakcie tworzenia opisu
stanu technicznego budynku skupiono si tylko na tych elementach. Opis stanu
technicznego pozostałych elementów jest wynikiem wst pnych spostrze e , maj cych na
celu wyselekcjonowanie elementów powa nie i ewidentnie zagra aj cych budynkowi lub
jego u ytkownikom. Nie stanowi on zatem podstawy do wykonywania jakichkolwiek
czynno ci proceduralnych i budowlanych.
Ka dy element budynku opisano wg dwustopniowego schematu. Cze pierwsza opis elementu - po wi cona jest jego charakterystyce. Cz
druga - spostrze enia -

zawiera informacj
na temat stanu technicznego, cech indywidualnych i zu ycia
rozpatrywanego fragmentu obiektu.
6.1. ciany zewn trzne
opis elementu
ciany zewn trzne o zró nicowanych grubo ciach, wzniesione przy u yciu cegły
ceramicznej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.
spostrze enia
W trakcie wizji lokalnej nie zauwa ono zarysowa
cian zewn trznych, ponad
poziomem terenu. Nie stwierdzono te istnienia wi kszych ubytków cegły czy jej zawilgoce .
Ogólny stan cian konstrukcyjnych sprzyja dalszej i bezpiecznej eksploatacji.
ocena: stan zadowalaj cy
6.2. Strop nad i pod opracowywanym fragmentem budynku
opis elementu
Strop o konstrukcji drewnianej (ze lepym pułapem i podłog , wypełniony tradycyjn
polep ), oparty na cianach w układzie mieszanym.
spostrze enia
Strop ukazuje nieliczne sp kania podłu ne w elementach drewnianych oraz
niewielkie odchyłki od poziomu, jak równie pora enie biologiczne konstrukcyjnych
elementów drewnianych, obejmuj ce zewn trzne powierzchnie elementów. Brak jest
zawilgoce . Pod wpływem dynamicznego działania ci aru człowieka drgania stropu s
słabo tłumione.
ocena: stan redni
6.3. Konstrukcja i pokrycie dachu
opis elementu
Budynek nakryto dachem wielospadowym, przekrytym dachówk ceramiczn typu
karpiówka w kolorze naturalnym. Konstrukcja wi by wykonano jako krokwiowo-płatwiow .
Elementy wi by opieraj si na belkach stropu, murłatach i słupach.
spostrze enia
Nie zauwa ono elementów osłabionych czynnikami biologicznymi. W przypadku
wi kszo ci elementów wi by dachowej stwierdzono sporadyczne sp kania i rozwarstwienia
w kierunkach równoległych do sił zginaj cych, co nie ma jednak du ego wpływu na
zmniejszenie wytrzymało ci konstrukcji. W pozostałych elementach, takich jak murłaty, słupy,
płatwie, j tki i kleszcze, nie stwierdzono wi kszych uszkodze . Nie zauwa ono lokalnych
pora e elementów wi by przez czynniki biologiczne. Pokrycie dachowe cechuje si
dobrym stanem technicznym. Nie stwierdzono rozlu nienia poszczególnych elementów. Nie
zauwa ono tak e przecieków ani bezpo rednich ladów wody.
ocena pokrycia ceramicznego: stan dobry
ocena elementów drewnianych: stan dobry

6.4. Stolarka okienna
opis elementu
Budynek zaopatrzony jest w nowe okna z profili PCV w kolorze białym.
spostrze enia
Stan techniczny stolarki dla analizowanego lokalu nie budzi zastrze e , gdy s to
elementy nowe.
ocena: stan dobry
6.5. Tynki wewn trzne
opis elementu
Brak tynków wewn trznych w opracowywanych pomieszczeniach.
6.6. Termoizolacja i tynki zewn trzne
opis elementu
Budynek ocieplono styropianem pokrytym tynkiem cienkowarstwowym typu baranek.
spostrze enia
Stan techniczny termoizolacji oraz tynku zewn trznego, ze wzgl du na stosunkowo
młody wiek, nie budzi zastrze e .
ocena: stan dobry
6.7. Wnioski i zalecenia
Podczas ogl dzin nie zauwa ono powa nych uszkodze konstrukcji. Opisane
bardziej mankamentami estetycznymi,
niedoskonało ci, poza defektami stropu, s
zwi zanymi z długotrwałym brakiem konserwacji. Dalsze istnienie budynku i spełnianie przez
niego swojej funkcji nie jest zagro one, a wskazane powy ej usterki niektórych elementów, w
przypadku ich eliminacji, pozwol na długie i bezpieczne u ytkowanie obiektu.
7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU / OPRACWYWANEGO LOKALU
Tab. 5. Parametry techniczne obiektu / opracowywanego lokalu
PARAMETR TECHNICZNY
ilo

kondygnacji

WARTO

PARAMETRU

3 (bez zmian)

wys. do poziomu okapu / kalenicy

bez zmian

powierzchnia u ytkowa lokalu

68,70 m

powierzchnia netto

73,51 m

powierzchnia całkowita / zabudowy

bez zmian

wysoko

, długo

, szeroko

2
2

budynku

bez zmian

kubatura netto budynku

bez zmian

kubatura pomieszcze ogrzewanych (zakres projektu)

~150,0 m

ilo

izb (zakres projektu)
grupa wysoko ci

3

1
niskie (N)

Tab. 6. Zestawienie powierzchni pomieszcze poddasza (w granicach opracowania)
2

2

NR POM.

NAZWA POM.

POW. PODŁOGI [m ]

POW. U YTKOWA [m ]

1/1

komunikacja

9,47

9,47

1/2

kawiarenka internetowa

46,86

46,86

1/3

aneks kuchenny

10,66

8,27

1/4

WC
RAZEM

5,62

4,10

72,61

68,70

8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU
Warunki zasilania we wszystkie media, w jakie wyposa ony jest obecnie budynek,
rozbudowy instalacji w obr bie adoptowanych pomieszcze
zapewniaj mo liwo
i stanowi bezpieczn baz do wykonania ich rozwini , gdy opracowywany lokal, b d cy
cz ci odebranego / funkcjonuj cego budynku, posiada ju te instalacje wewn trzne,
a zakres niezb dnej do zrealizowania infrastruktury jest niewielki.
Tab. 7. Przeznaczenie i program u ytkowy budynku
CECHA BUDYNKU

ogólny opis budynku;
ilo osób w budynku

wej cia do budynku;
drzwi w obiekcie

pomieszczenia
higieniczno-sanitarne
dodatkowe
wyposa enie
pomieszczenia
higienicznosanitarnego

CHARAKTERYSTYKA
W budynku znajdowa si b dzie pomieszczenie kawiarenki internetowej dla
społeczno ci Jagodzina i okolic.
Zlokalizowane zostanie ono na poddaszu i dost pne b dzie przez istniej c
klatk schodow . Komunikacj wewn trzn stanowi b dzie korytarz z dost pem do
wydzielonej toalety.
Zakłada si , i opracowywany lokal nie b dzie stanowił pomieszczenia na stały
ani czasowy pobyt ludzi. Zgodnie z zapewnieniami Gminy W gliniec, lokal otwarty
razy w tygodniu – z tego powodu
b dzie max. przez 2 godziny dziennie, pi
mo liwa była adaptacja pomieszczenia o wysoko ci jedynie 220 cm,
przeznaczonego dla max 6 osób (w tym jedna osoba obsługi).
Ilo osób przebywaj cych w jednym czasie w opracowywanej cz ci budynku
wynosi b dzie nie wi cej ni 7.
Klub komputerowy zaopatrzony zostanie dodatkowo w aneks kuchenny,
w którym mo liwe b dzie przygotowanie gor cych napojów, przechowanie
przyniesionych posiłków i napojów w lodówce lub ich podgrzanie w kuchence
mikrofalowej.
Ilo
wej
do budynku po zako czeniu inwestycji nie ulegnie zmianie.
budynku posiada b dzie dwoje drzwi dwusrzkrzydłowych od
Opracowywana cz
strony frontowej i elewacji tylnej (których wiatło przej cia po otwarciu skrzydła
głównego wynosi wi cej ni 90 cm), umo liwiaj ce dost p do klatki schodow .
Dodatkowo planuje si wymian istniej cych drzwi komunikuj cych klatk schodow
z korytarzem kawiarenki internetowej na egzemplarze o szeroko ci w wietle
przej cia min. 90 cm (umieszczony w tym samym miejscu co dotychczasowe).
Drzwi wewn trzne do WC, posiadaj ce tuleje wentylacyjne o min. powierzchni
2
0,022 m , posiada b d wiatło przej cia 90 cm.
Projektowana toaleta wydzielona przeznaczona b dzie jedynie dla pracownika
Domu Kultury opiekuj cego si kawiarenk internetow . Pozostali u ytkownicy
pomieszcze korzysta b d z istniej cych toalet zlokalizowanych na parterze
budynku.
Przy umywalkach nale y stosowa cienne dozowniki mydła w płynie i cienne
suszarki do r k.
Przy sedesie nale y zamontowa wieszak na papier toaletowy i ustawi
szczotk do czyszczenia toalety. Nale y zastosowa nierdzewn kratk podłogow
z syfonem oraz zawór czerpalny wody ciepłej i zimnej ze zł czk do w a.

utrzymanie czysto ci

dost p do budynku
dla osób
niepełnosprawnych
minimalne wysoko ci
pomieszcze
do wietlenie
pomieszcze
nieczysto ci stałe

wyko czenie podłóg

wentylacja

ogrzewanie

9. INFORMACJE
BUDOWLANYCH

W pomieszczeniu toalety ustawiona zostanie szafa pod zabudow do
przechowywania sprz tu porz dkowego i rodków czysto ci, niezb dna do
utrzymania porz dku na terenie pracowni. Przy muszli ust powej umieszczony
zostanie zawór czerpalny wody ciepłej i zimnej ze zł czk do w a, za w podłodze
zastosowany wpust podłogowy, do którego po zako czonej pracy, wylana zostanie
brudna woda.
Opracowywane pomieszczenia nie wymagaj zapewnienia dost pu osobom
niepełnosprawnym. W poziomie parteru budynku znajduje si w chwili obecnej
zestaw komputerowy, z którego skorzysta b d mogły osoby z dysfunkcj ruchu,
jak równie toaleta dedykowana osobom na wózkach inwalidzkich.
rednia wysoko
pomieszcze poddasza wynosi b dzie 2,20 m, co jest
warto ci dopuszczaln w przypadku pomieszcze u ytkowanych krócej ni 2 h
dziennie.
Opracowywane pomieszczenia nie s przeznaczone na stały pobyt ludzi.
Dlatego nie jest wymaga zapewnienie im normatywnej powierzchni do wietlenia
wynosz cej 1/8 powierzchni podłogi.
Stałe nieczysto ci socjalno-bytowe, wytworzone na terenie przedmiotowego
budynku, b d przetrzymywane w dotychczasowym miejscu, w odpowiednich
pojemnikach o pojemno ci min. 120 l., umieszczonych na utwardzonym terenie.
Podłogi powinny by łatwo zmywalne, o antypo lizgowo ci na poziomie ³ R8,
cieranie i uderzenia
gładkie, nienasi kliwe, niepyl ce oraz odporne na
mechaniczne.
Nale y zachowa spadek 1% w kierunku wpustów podłogowych.
Pomieszczenia wentylowane b d grawitacyjnie, a jedynie w toalecie i aneksie
kuchennym dodatkowo mechanicznie wspomagane wentylatorami osiowymi.
Termoizolowane przewody wyprowadzone b d ponad poła dachow i zako czone
systemowymi kominkami wentylacyjnymi (dostosowanymi do zastosowanego
pokrycia dachówk
karpiówk ). Pocz tki przewodów, poza elementami
z osadzonymi na nich wentylatorami osiowymi, zabezpieczone b d anemostatami.
Nawiew wie ego powietrza do pomieszcze odbywał si b dzie poprzez
nawietrzaki ramowe, zamontowane w ka dym z istniej cych okien PCV (o strumieniu
3
powietrza min 25m /h ka dy).
Budynek ogrzewany b dzie istniej cym kotłem gazowym na gaz propan-butan,
magazynowanym w istniej cej butli zewn trznej. Kocioł dwufunkcyjny, słu cy do
ogrzewania c.w.u. i c.o. (ogrzewanie grzejnikowe), umieszczony jest na parterze –
w pomieszczeniu zaplecza sali wielofunkcyjnej Domu Kultury.

OGÓLNE

DOTYCZ CE

ROZWI ZA

ARCHITEKTONICZNO-

9.1. Dostosowanie do krajobrazu i otaczaj cej zabudowy
Nie dotyczy – zaplanowane prace obejmuj
budynku.

jedynie roboty budowlane wewn trz

9.2. Roboty ziemne – informacje ogólne
brak
9.3. Roboty na wysoko ci - informacje ogólne
Osoby przebywaj ce na stanowiskach pracy znajduj cych si powy ej 1 m od poziomu
terenu powinny by chronione przed upadkiem przy pomocy balustrad o wysoko ci co
najmniej 1,1 m. Pomosty robocze powinny by dostosowane do zaprojektowanego
obci enia, szczelne i zabezpieczone przed zmian poło enia.

10. ROZWI ZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE
Tab.8. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe remontowanego fragmentu budynku
CZ

BUDYNKU

posadzki poddasza

okładziny ceramiczne cian

stropy i izolacja termiczna

SPOSÓB / TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEMENTU
Sposób układania okładzin podłogowych nale y prowadzi zgodnie
z graficzn cz ci opracowania. Okładziny nale y układa na przygotowanym
wcze niej podło u. Przed przyst pieniem do układania okładzin podło e nale y
dokładnie oczy ci ze wszystkiego rodzaju substancji, mog cych zmniejszy
przyczepno
nakładanej pó niej zaprawy klejowej (kurzu, pyłu, wapna,
i uzupełni odspajaj ce si elementy (o ile
tłuszczu itp.) oraz usun
wyst puj ). Przed wykonaniem okładziny wszystkie powierzchnie pomieszcze
mokrych nale y pokry płynn foli uszczelniaj c , z zastosowaniem kołnierzy
wywini tych obwodowo na ciany pomieszcze , do wysoko ci min. 8 cm
powy ej poziomu podłogi.
Zaleca si klejenie płytek tzw. metod kombinowan , czyli poprzez
smarowanie klejem zarówno podło a (powierzchni nie wi ksz ni ok. 1 m²)
jak i spodu płytki. Nale y nakłada tyle kleju, aby po doci ni ciu płytki wyszedł
on jej bokami – wyeliminuje to mo liwo pozostawienia pustej przestrzeni pod
płytk (zanim zaprawa stwardnieje, usuwa si jej nadmiar ze szczelin mi dzy
przed klejeniem (stosowanie
płytkami). Płytek nie nale y moczy
współczesnych zapraw eliminuje t metod ).
Aby rozpocz fugowanie, klej musi całkowicie wyschn (czas schni cia
jest podany na opakowaniu) – przewa nie jest to okres 2 ÷ 3 dni, po którym
wykonuje si spoinowanie.
Podczas wykonywania prac nale y pami ta o szczelinach dylatacyjnych,
które kompensuj prac posadzki ceramicznej zwi zan z rozszerzalno ci
termiczn (miejsca na styku z płaszczyznami pionowymi, innymi materiałami,
itp).
W pomieszczeniach WC i aneksu kuchennego nale y zastosowa
okładzin ceramiczn do poziomu 2,00 m ponad posadzk .
zastosowany
Ceramiczny materiał wyko czeniowy powinien zosta
zarówno na murowanych cianach istniej cych, jak i nowoprojektowanych
cianach działowych. W obu przypadkach podło e nale y odpowiednio
przygotowa . W przypadku cian murowanych b dzie to wykonanie nowych
wypraw tynkarskich, a nast pnie ich oczyszczenie, odpylenie i zagruntowanie,
za w przypadku cianek lekkich z płyt kartonowo-gipsowych jedynie
wcze niejsze zagruntowanie.
Wszystkie powierzchnie w obr bie urz dze sanitarnych nale y zaizolowa
płynn
foli
uszczelniaj c . Izolacj
wykonywa
w sposób ci gły
z płaszczyznami poziomymi.
Inwestycja zakłada demonta
lepego pułapu oraz lepej podłogi (wraz
z polep ). W celu wypoziomowania elementów konstrukcyjnych oraz
wzmocnienia stropu, nale y u y elementów o wymiarach jak pokazano
w graficznej cz ci opracowania, wykonanych z drewna C24 o wilgotno ci
maksymalnej 15%, montowanych obustronnie do wszystkich belek stropowych
w obr bie fragmentu stropu poddasza (poł czonych z nimi rubami M12, kl. 5.8,
w rozstawie co 40 cm). W celu prawidłowego zespolenia elementów
wzmacniaj cych, które jednocze nie b d wykorzystane do wyprowadzenia
jednolitej płaszczyzny pod płyty OSB, zaleca si stosowa pomi dzy
drewnianymi elementami wzmacnianymi i wzmacniaj cymi pier cienie Geka
akustyczn
/ termiczn
wykona
z wełny mineralnej
C10. Izolacj
zró nicowanych grubo ciach.
Uwaga: Dopuszczalne obci enie stropu 1,5 kPa.
Wszystkie elementy drewniane, w tym i istniej ce, nale y zaimpregnowa
przeciw grzybom, ple niom, owadom oraz przed działaniem ognia preparatem

tynki wewn trzne

ciany działowe

izolacje z wełny mineralnej

paroizolacje

sufity podwieszane

malowanie i systemy
zabezpieczaj ce

wybranego producenta. Zabieg impregnacji w przypadku elementów nowych
wykona poprzez zanurzenie, starych – poprzez smarowanie (czynno
powtórzy trzykrotnie).
Prace nale y zacz
od usuni cia z powierzchni cian ewentualnych
resztek starych powłok tynkarskich, cementowych i cementowo-wapiennych.
Do zadania nale y u ywa młotka i dłuta.
W przypadku odkrycia budulca skruszonego lub mechanicznie
uszkodzonego, element nale y usuwa ze ciany, a przed przyst pieniem do
tynkowania w danym miejscu wykona uzupełnienie.
Mur nale y dokładnie oczy ci na sucho (np. szczotk stalow ), pył
usun . Miejsca zaka enia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonów
i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybów i porostów), o ile zostan
odkryte, nale y zdezynfekowa preparatem biobójczym (aplikacja preparatu
metod natryskow ). Gł boko zaka one podło e wymaga nas czenia
struktury tynku oraz wykonania bada sprawdzaj cych skuteczno zabiegu.
cian zagruntowa gruntem kwarcowym. Tynki
Tak przygotowan
wykona jako cementowo-wapienne nakładane maszynowo gr. ~1,5 cm, które
nale y wyrówna gładzi akrylow .
Na elementach drewnianych wbudowanych w ciany murowane nale y
zastosowa siatk Rabitza, w celu niedopuszczenia do sp kania wyprawy na
styku dwóch o rodków.
cianki działowe wykona na stela u stalowym, o grubo ciach 10 i 15 cm
(2 x 7,5 cm), wypełnionym wełn mineraln , obło onym obustronnie podwójn
warstw płyt w systemie suchej zabudowy. Pomi dzy płyt a stela em
zastosowa od strony pom. mokrych foli PE.
izolacja akustyczna lekkich cianek działowych – mata z wełny mineralnej
l = 0,039 W/mK o gr.10 i 15 cm;
docieplenie stropu nad parterem i poddaszem – mata z wełny mineralnej l =
0,035 W/mK o gr. 15 i 20 cm.
folia PE na pomi dzy płytami OSB a elementami no nymi stropu
drewnianego;
izolacja z folii PE w cianach działowych;
folia PE oddzielaj ca termoizolacj sufitu poddasza od nieogrzewanej cz ci
strychu.
Sufity podwieszane nale y wykona w konstrukcji lekkiej z pojedynczej
warstwy płyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25 mm na profilach sufitowych
w rozstawie co 40 cm.
Profile UD 30 nale y mocowa
po obwodzie pomieszczenia.
Przytwierdzane do nich profile CD 60 nale y przykr ci w rozstawie max. co
40 cm.
Przed przytwierdzeniem płyt gipsowo-kartonowych do wykonanej
konstrukcji sufitów nale y uło y warstw wełny mineralnej. Stela osłoni od
dołu foli paroizolacyjn PE.
W celu eliminacji p kania masy szpachlowej w okolicach styku płyt
z twardym podło em cian murowanych, płyty gipsowe nale y odsuwa od
nich na odległo ok. 3 mm.
Farby i podkłady opisane w niniejszym punkcie zostały dobrane zarówno
pod k tem podło a (w sposób umo liwiaj cy pokrycie wszystkich rodzajów
malowanych powierzchni, czyli tynków sufitów i cian murowanych oraz
cian z płyt gipsowo-kartonowych), na którym maj by zastosowane, jak
i ch ci uzyskania po danego efektu w projektowanej przestrzeni. Nale y
zastosowa akrylowe farby lateksowe w kolorze białym, posiadaj ce
półmatowy stopie połysku, przeznaczone do zastosowania wewn trznego
w przestrzeniach u yteczno ci publicznej i pomieszczeniach o zwi kszonej
wilgotno ci (produkty mo na rozró ni na stosowane w pom. higieniczno-

barierki okienne

prace naprawcze w obr bie
s siednich pomieszcze na
obydwu poziomach budynku

sanitarnym, gdzie panowa
b dzie zwi kszona wilgotno
oraz
pomieszczenia pozostałe). Wła ciwe malowanie nale y poprzedzi
nało eniem podkładu (farby i podkład powinny stanowi asortyment tego
samego producenta). Farb nale y nakłada w min. dwóch warstwach lub
w wi kszej ilo ci warstw, zapewniaj cych całkowite krycie powierzchni.
W pomieszczeniach 1/, 1/2 i 1/3 zastosowa lamperi wykonana zostanie
w systemie tynku dekoracyjnego np. Płatki „Punti” firmy Noble Decor lub
w systemie innego producenta o parametrach równowa nych lub wy szych.
Zakłada si , i materiał zostanie nało ony do wysoko ci 160 cm powy ej
od nało enia podkładu
poziomu podłogi. Prace nale y rozpocz
kwarcowego, który stanowi farba podkładowa z drobnym piaskiem
strukturalnym, ułatwiaj cy nakładanie finalnych warstw. Po jej wyschni ciu
nale y zastosowa kolejny z elementów systemu, który stanowi farba
barwiona na kolor popielaty, nakładana w podwójnej warstwie. Nale y
zastosowa kolor najbardziej zbli ony do koloru białego (z dodatkiem
płatków w kolorach monochromatycznych – popielatych, szarych). Cało
pomalowa lakierem bezbarwnym. Prace nale y wykonywa zgodnie
z zaleceniami producenta (proporcje mieszania składników, czas schni cia,
przygotowanie podło a, itp.).
Nowe elementy drewniane zaimpregnowa poprzez trzykrotne zanurzenie
w rodku przeciw grzybom, ple niom, owadom oraz płomieniom
(bezbarwnym preparatem wybranego producenta). Istniej ce elementy
drewniane zaimpregnowa poprzez trzykrotne smarowanie
Na poziomie poddasza, we wszystkich otworach okiennych, nale y
zastosowa profile z rurek min. ø28 ze stali nierdzewnej, stanowi ce
zabezpieczenie po otwarciu skrzydła okiennego. Zabezpieczenia zamocowa
do ciany, wtapiaj c ko cówki w termoizolacj (w takim wypadku poł czenia
z podło em powinny by ukryte za pomoc systemowych maskownic
nierdzewnych) lub w sposób mniej inwazyjny – poprzez monta do ramy
okiennej.
Maksymalny prze wit pomi dzy zastosowanymi elementami wypełnienia
balustrady powinien wynosi max. 12 cm, za minimalna wysoko
usytuowania najwy szej poprzeczki (mierzona ponad poziom podłogi
pomieszczenia przy oknie) powinna wynosi 110 cm.
zasilenia opracowywanych pomieszcze
Z uwagi na konieczno
w energi elektryczn , ciepł i zimn wod u ytkow oraz centralne
ogrzewanie, niezb dne b dzie poł czenie opracowywanego lokalu:
przewodem elektrycznym z istniej c tablic rozdzielcz , zlokalizowan
w obr bie klatki schodowej, co wymusi konieczno naprawy uszkodzonych
fragmentów cian i sufitów w obr bie pomieszczenia komunikacyjnego;
pionem PCV 110 poł czonym z odpływem toalety dla niepełnosprawnych, co
skutkowa b dzie konieczno ci obudowy rury szachtem z płyt GKBi
(i obudowaniu ich glazur – jak w s siedztwie), a tak e wykonaniem sufitu
podwieszonego, osłaniaj cego poziomy fragment rury w obr bie korytarzyka
przed toaletami, a tak e pomalowaniem nowych płaszczyzn oraz
a
ponadto
obni eniem
o wietlenia
uszkodzonych
istniej cych,
zamontowanego na suficie;
przewodami Cu (monta natynkowy) poł czonymi z podej ciem c.o., c.w.u
naprawy uszkodzonych
i z.w.u kotła gazowego, co wymusi konieczno
fragmentów cian i sufitów w obr bie zaplecza sali wielofunkcyjnej.

11. INSTALACJE SANITARNE
11.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji wodoci gowej,
kanalizacji sanitarnej i ogrzewczej dla pomieszcze cz ci poddasza budynku Domu Kultury
w Jagodzinie usytuowanego na działce nr 296, Obr. 0002 Jagodzin, j.e. 022506_5 W gliniec
– obszar wiejski. Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy ww. instalacji
sanitarnych wraz ze szczegółowymi granicami opracowa wymienionymi w ka dym z
działów.
11.2. Podstawa opracowania
Przepisy Prawa Budowlanego
Wytyczne i zalecenia Polskich Norm
Informacje techniczne producentów projektowanych materiałów i urz dze
Wizja lokalna w terenie i wzrokowa inwentaryzacja obiektów infrastruktury podziemnej
i nadziemnej
11.3. Instalacja wodoci gowa
11.3.1. Instalacja wodoci gowa z.w.u., c.w.u. oraz cyrkulacji
Niniejsz instalacj
nale y wpi
w istniej cy układ wodoci gowy zgodnie
z rysunkami. Instalacja wewn trzna wodoci gowa zaprojektowana i wykonana zgodnie
z pozycjami przywołanymi oraz zwi zanymi wyszczególnionymi w rozdziale, jako instalacja
zimnej i ciepłej wody u ytkowej oraz instalacja wody cyrkulacyjnej zapewniaj cej
odpowiednio szybki wypływ ciepłej wody z armatury sanitarnej. Podgrzew wody nast puje
w zasobniku cwu. Zbiornik obsługiwany jest przez układ kotła gazowego o mocy 24kW.
okresowego przegrzewu wody u ytkowej
Instalacja c.w.u. powinna posiada mo liwo
w celu niedopuszczenia do namna ania si bakterii Legionella.
Instalacja mo e by wypełniona wod i u ytkowana tylko, gdy temperatura
pomieszcze , przez które przechodz przewody wodoci gowe, jest wy sza od 00C. Punkty
czerpalne umieszcza na normowych wysoko ciach. Wysoko wylewki umywalkowej 1015 cm nad kraw dzi umywalek. Pozostała armatura zgodnie z warunkami technicznymi [3].
Przej cie przewodów przez przegrody budowlane oddzielaj ce poszczególne strefy
ppo ., nale y dokona za pomoc tulei ochronnych zapewniaj cych skuteczn ochron
przed ogniem w przypadku po aru, o odporno ci ogniowej zgodnej z wymaganiami
poszczególnych stref po arowych i nie mniejszymi ni odporno przegród oddzielaj cymi
strefy, np. Hilti czy Promat. Dopuszcza si inne rozwi zania przej ppo . uzgodnione ze
specjalist ds. ppo . i dopuszczone do stosowania na terenie Polski. Przez pozostałe
przegrody przej cia w tulejach ochronnych.
Instalacj wykona wg warunków technicznych [3]. Wszystkie prace monta owe
(w tym miejsca monta u punktów stałych, czerpalnych, armatury wodoci gowej, sposób
zapobiegania przenoszeniu drga i hałasów itp.) zgodnie z wytycznymi pozycji [4].
Prace monta owe przewodów (w tym rozmieszczenie punktów stałych, kompensacji
itp.) ci le według wytycznych producenta systemu. Przy monta u punktów czerpalnych,
armatury i urz dze maj zastosowanie wytyczne producentów.

11.3.1.1. Prowadzenie przewodów i materiały
Instalacj wodoci gow zaprojektowano z typu PEX ł czonych za pomoc kształtek
zaciskanych b d skr canych, dopuszcza si wykonanie przewodów w innym systemie.
Podej cia do punktów czerpalnych w bruzdach ciennych i pod posadzkami w izolacji.
Przewody rozprowadzaj ce w bruzdach ciennych i pod posadzkami w izolacji. Piony
w bruzdach ciennych w izolacji lub obudowach g-k. Przewody rozprowadzaj ce
w pomieszczeniach budynku prowadzi w posadzkach w izolacji w pomieszczeniu kotła po
cianach pod stropem w izolacji. Rozwi zania kompensacji i punktów stałych zgodne
z wytycznymi producenta systemu oraz [3].
Izolacja pod- lub natynkowa w zale no ci od sposobu prowadzenia przewodów.
Przewody wody zimnej w izolacji antyroszeniowej; pozostałe w ciepłochronnej. W celu
maksymalnego ograniczenia strat ciepła na przewodach wody zaleca si stosowanie izolacji
łupkowej ze spienionego PU w płaszczu PVC. Wszystkie zastosowane urz dzenia, materiały
powinny posiada dopuszczenie do stosowania na terenie Polski w danym rodowisku
pracy, atesty PZH do stosowania w styczno ci z wod pitn .
Przewody, armatura i urz dzenia instalacji zwu przystosowane do pracy
w temperaturze medium 0-200C przy maksymalnym ci nieniu roboczym 10 bar.
Przewody, armatura i urz dzenia instalacji cwu i cyrkulacji przystosowane do pracy
w temperaturze medium 0-850C przy maksymalnym ci nieniu roboczym 10 bar.
Oznaczenie przewodów i armatury zgodnie z Polskimi Normami.
11.3.2. Próby szczelno ci i odbiory instalacji
Próby szczelno ci instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji nale y przeprowadzi
bezpo rednio po zako czeniu monta u, przed wykonaniem izolacji przewodów, zgodnie z [3]
i wytycznymi producenta zastosowanego systemu.
Armatur czerpaln montowa po przeprowadzeniu prób szczelno ci, na czas próby
nale y zast pi j korkami.
nale y napełni
wod
wodoci gow , dokładnie odpowietrzaj c
Instalacj
w najwy szych punktach, a nast pnie sprawdzi czy wszystkie poł czenia przewodów
i armatury s szczelne. Po stwierdzeniu szczelno ci, instalacj nale y podda próbie
podwy szonego ci nienia. Wielko ci nienia próbnego powinna by 1,5 - krotnie wy sza od
ci nienia roboczego. Instalacj uwa a si za szczeln , je li w ci gu 20 [min.] trwania próby
manometr kontrolny nie wyka e spadku ci nienia. Instalacj ciepłej wody u ytkowej nale y
podda dwukrotnej próbie szczelno ci.
winny
by
odebrane
przez
Inspektora
Nadzoru.
Próby
szczelno ci
Z przeprowadzonych prób sporz dzi protokoły.
Po przeprowadzeniu próby ci nieniowej, instalacja musi by poddana ponownemu
płukaniu, w celu usuni cia zanieczyszcze monta owych. Płukanie musi by wykonane
wod przepuszczon przez filtr siatkowy. Płukanie nale y przeprowadzi silnym strumieniem
wody filtrowanej, przy pełnym ci nieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy całkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Przed oddaniem instalacji wodoci gowej do
u ytkowania nale y dokona chlorowania i płukania instalacji. Dokona niezb dnych bada
wody przeznaczonej do spo ycia w miejscowym oddziale Sanepid. Prace wykona zgodnie
z [3].

11.3.3. Pozycje przywołane
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, poz. 1118
z pó niejszymi zmianami);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 z pó niejszymi zmianami);
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003;
Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 10.
PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu zamkni tego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-76/B-02440; Zabezpieczenie urz dze ciepłej wody u ytkowej
Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizuj ce namna anie
si bakterii Legionella. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11., Warszawa, pa dziernik
2005;

11.4. Wewn trzna i zewn trzna instalacja kanalizacji sanitarnej
11.4.1. Odprowadzenie cieków sanitarnych
Odprowadzanie cieków sanitarnych z poddasza odbywa si b dzie grawitacyjnie
istniej cym pionem kanalizacji sanitarnej KSI – miejsce wpi cia, granica opracowania.
11.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja wewn trzna kanalizacyjna w obr bie pomieszcze zaprojektowana
i wykonana zgodnie z pozycjami przywołanymi oraz zwi zanymi wyszczególnionymi
w rozdziale, do grawitacyjnego odprowadzania cieków szarych i czarnych pochodzenia
socjalno-bytowego. Prowadzi si kanalizacj w strefie sufitu podwieszanego na poziomie
parteru.
W celu okresowego czyszczenia instalacji sanitarnych oraz w przypadkach
awaryjnych zaprojektowano rewizje na przewodzie zgodnie z rysunkami.
Wentylacj instalacji kanalizacyjnej realizuje si poprzez zaprojektowany pion
wentylacyjny wyprowadzony ponad dach i zako czony systemow wywiewk kanalizacyjn
odpowiedni dla danego typu poszycia dachowego. Umo liwi doj cie do obsługi zaworów
montuj c drzwiczki z otworami wentylacyjnymi w obudowie na wysoko ci zaworu i rewizji.
Przej cie przewodów przez przegrody budowlane oddzielaj ce poszczególne strefy
za pomoc
kołnierzy ochronnych np. AstroCollar, Hilti
ppo ., nale y dokona
zapewniaj cych skuteczn ochron przed ogniem w przypadku po aru, o odporno ci
ogniowej zgodnej z wymaganiami poszczególnych stref po arowych i nie mniejszymi ni
odporno przegród oddzielaj cymi strefy. Dopuszcza si inne rozwi zania przej ppo .
uzgodnione ze specjalist ds. ppo . i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.
Przez pozostałe przegrody przej cia w tulejach ochronnych.
Rur kanalizacyjnych, ani ich poł cze nie zalewa bezpo rednio betonem.
Uchwyty do rur umieszcza przede wszystkim pod kielichami, a przy pełnych
długo ciach rur dodatkowo w połowie ich długo ci. Odległo ci mi dzy uchwytami:
przy rednicy nominalnej 50÷110[mm] -1,0[m],
przy rednicy nominalnej 110[mm] i wi cej -1,25[m],
dla pionów - max 2,0[m].

Przybory sanitarne i kratki podłogowe wpina
syfonów.

do instalacji za po rednictwem

11.4.2.1. Prowadzenie przewodów i materiały
Zaprojektowano odprowadzenie grawitacyjne cieków sanitarnych z rur PP i PVC
ł czonych na wcisk.
Wszystkie przewody poziome prowadzi z zachowaniem normowych spadków.
Sposób prowadzenia rur kanalizacji sanitarnej oraz rednice przewodów (podej
i przewodów zbiorowych) pokazano na rzutach budynku i rozwini ciu.
Podej cia do przyborów wykonywa w bru dzie ciennej i posadzkowej.
Monta instalacji kanalizacyjnej (układanie, mocowanie, rozstaw uchwytów) wykona
zgodnie z instrukcj monta u i wytycznymi producenta systemu oraz obowi zuj cymi w tym
zakresie przepisami.
za pomoc
atestowanych uchwytów
Przewody podwieszane montowa
z przytwierdzeniem to stałych elementów konstrukcyjnych budynku.
W przypadku konieczno ci ł czenia rur kanalizacyjnych pod innymi k tami ni
posiadaj standardowe kolana, nale y zastosowa kolana PP/HT z regulacj k ta w zakresie
0-90[o].
Prace monta owe przeprowadzi z godnie z [3].
Zaleca si wykonanie instalacji k. sanitarnej prowadzonej w stropach, w zabudowach
sufitu, cianach i w obudowach w systemie niskoszumowym np. Wavin AS.
Wszystkie podej cia zasyfonowa . Zaleca si wyposa y wpusty podłogowe
w barier antyzapachow w przypadku wyschni cia syfonu (np. wpust z piłk firmy Marley).
Przewody pod posadzk wykona jako system kanalizacji zewn trznej z rur pvc
zgodnie z zał czonymi profilami wykopów.
Zastosowane materiały, urz dzenia i armatura powinna odpowiada warunkom pracy
instalacji, w której s zainstalowane i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.
11.4.3. Próby szczelno ci i odbiory instalacji
Próby szczelno ci instalacji kanalizacyjnej nale y przeprowadzi bezpo rednio po
zako czeniu monta u instalacji, przed zamurowaniem bruzd i przebi . Próby i odbiory
instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi w oparciu o [3]. Zwracaj c uwag mi dzy innymi na:
u ycie wła ciwych materiałów,
odległo ci przewodów kanalizacji wewn trznej od przewodów cieplnych,
prawidłowo wykonania podł cze
prawidłowo wykonania umocowa punktów stałych i przesuwnych,
prawidłowo kompensacji,
wielko spadków przewodów,
prawidłowo zainstalowania przyborów sanitarnych.
Z przeprowadzonych prób sporz dzi protokoły. Próby szczelno ci winny by
odebrane przez Inspektora Nadzoru.
11.4.4. Pozycje przywołane
[1]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z
pó niejszymi zmianami);

[2]
[3]
[4]

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 z pó niejszymi zmianami);
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 12. Warszawa, wrzesie 2006;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpie 2003;

11.5. Wewn trzna instalacja ogrzewcza
11.5.1. ródło ciepła
ródłem ciepła pomieszcze poddasza budynku b dzie istniej cy kocioł gazowy
o mocy 24 kW Energy Top firmy Brotje, z zasobnikiem c.w.u. Nale y wpi instalacje w
układ centralnego ogrzewania. Zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele ogrzewcze
pomieszcze poddasza zestawiono na rysunkach. Zapotrzebowanie okre lono na podstawie
oblicze współczynnika kubaturowego. Nie projektuje si dodatkowego zabezpieczenie
projekt wykonawczy w celu zweryfikowania wielko ci
instalacji. Nale y wykona
poszczególnych istniej cych elementów instalacji c.o. tj. naczy wzbiorczych, zaworów
bezpiecze stwa, zaworów mieszaj cych, odcinaj cych. Wpi cie instalacji ogrzewczej obiegu
grzejników oraz c.w.u. realizowa zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego. Cało
prac oraz próby i odbiory przeprowadzi zgodnie z przywołanymi pozycjami.
11.5.1.1. Prowadzenie przewodów i materiały
Przewody w obr bie pomieszczenia z kotłem proponuje si wykona z rur stalowych
b d miedzianych. Przewody prowadzi zgodnie z rysunkami. Piony w bruzdach ciennych,
poziomy pod stropem w obudowie z płyt g-k, bruzdach ciennych i posadzkowych. Przewody
i armatur izolowa zgodnie z [2] stosuj c izolacj natynkow lub podtynkow . Przewody
i armatur izolowa zgodnie z [2]. Instalacj c.o. wpi w ródło ciepła zgodnie z projektem
technicznym, znajduj cym si poza granicami niniejszego opracowania. Zastosowane
materiały urz dzenia i armatura powinna odpowiada warunkom pracy (ci nienie,
temperatura) instalacji, w której s zainstalowane i dopuszczone do stosowania na terenie
Polski. Rury, armatura i inne urz dzenia maj ce styczno z wod pitn winny posiada
atesty i dopuszczenia Pa stwowego Zakładu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz
dopuszczenie wydane przez Centralny O rodek Badawczo – Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL zezwalaj cej na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej.
11.5.2. Instalacja centralnego ogrzewania
Projektuje si
instalacj
centralnego ogrzewania grzejnikow
na parametry
temperaturowe 70/55 0C. Instalacja wewn trzna wodna centralnego ogrzewania
zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywołanymi oraz zwi zanymi
wyszczególnionymi w rozdziale, jako instalacja wodna centralnego ogrzewania systemu
zamkni tego z obiegiem wymuszonym wyposa ona w grzejniki konwekcyjne. Zaleca si
zastosowanie w pomieszczeniu łazienki grzejnika drabinkowego zasilanego z obiegu kotła.
Zład instalacji mo e by wypełniony tylko wod instalacyjn . Od momentu wypełnienia zładu
instalacji wod instalacyjn nale y zabezpieczy j przed zamarzni ciem. Instalacj
grzewcz zaprojektowano na ci nienie dopuszczalne maksymalnie do 0,6 MPa i temperatur
maksymaln do 90 st.C. Punkty stałe i kompensacj stosowa zgodnie z rysunkami oraz [8].

Przede wszystkim w miejscach monta u zaworów odcinaj co-kryzuj cych oraz przy
odej ciach na piony.
11.5.2.1. Prowadzenie przewodów i materiały
Instalacj c.o. oraz podej cia do grzejników zaprojektowano z rur pex. Przewody
rozprowadzaj c w posadzkach, pod stropami w otulinach ciepłochronnych, w uzasadnionych
przypadkach w bruzdach ciennych cian wewn trznych w otulinach ciepłochronnych. Piony
ciennych w otulinach ciepłochronnych. Przewody rozprowadzaj ce
w bruzdach
w pomieszczeniu kotła po cianach i pod stropem w otulinie ciepłochronnej w obudowie z
płyt g-k w uzasadnionych przypadkach w bruzdach ciennych cian wewn trznych w izolacji.
Izolacj przewodów rozprowadzaj cych stosowa zgodnie z [2]. Zaprojektowano grzejniki
płytowe dolnozasilane z zaworami i głowic termostatyczn . W gestii Wykonawcy jest
poprawne zrównowa enie hydraulicznie instalacji. Instalacj nale y na etapie wykonawstwa
zawory odcinaj co-kryzuj ce instalowane przed
zrównowa y hydraulicznie, poprzez
grzejnikami oraz na instalacji na działkach. Regulacji dokona wg projektu technicznego,
który jest poza granic niniejszego opracowania.
Przej cie przewodów przez przegrody budowlane z uwzgl dnieniem poszczególnych
stref ppo ., nale y dokona za pomoc tulei ochronnych zapewniaj cych skuteczn ochron
przed ogniem w przypadku po aru, o odporno ci ogniowej zgodnej z wymaganiami
poszczególnych stref po arowych i nie mniejszymi ni odporno przegród oddzielaj cymi
strefy. Dopuszcza si inne rozwi zania przej ppo . uzgodnione ze specjalist ds. ppo .
I dopuszczone do stosowania na terenie Polski.
Przez pozostałe przegrody przej cia w tulejach ochronnych.
Dopuszcza si zmian systemów i producentów urz dze w stosunku do
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spełnienia wymaga stawianych w projekcie
i celu, któremu maj słu y .
Zastosowane materiały, urz dzenia i armatura powinny posiada dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski i w danym rodowisku pracy (ci nienia, temperatury itp.).
11.5.3. Próby szczelno ci i odbiory instalacji
Próby szczelno ci instalacji c.o. oraz cało ci instalacji ogrzewczej nale y
przeprowadzi bezpo rednio po zako czeniu monta u instalacji, przed wykonaniem izolacji
i zamurowaniem przebi .
Próby i odbiory instalacji wykona zgodnie z [3].
Podczas próby nale y skontrolowa zachowanie si kompensatorów i punktów
stałych, zainstalowanych na przewodach. Z przeprowadzonych prób sporz dzi protokoły.
Po przeprowadzeniu próby ci nieniowej instalacja musi by poddana ponownemu
płukaniu, w celu usuni cia zanieczyszcze monta owych. Płukanie musi by wykonane,
wod przepuszczon przez filtr siatkowy. Płukanie nale y przeprowadzi przy ci nieniu
dost pnym w instalacji wodoci gowej, przy całkowicie odkr conych zaworach. Na ko cu
instalacj nale y wypełni wod z urz dzenia uzdatniaj cego (np. COSMOWATER
producent BIMS) tak aby nie pozostały nigdzie poduszki powietrza.
Po wykonanym płukaniu nale y przeprowadzi prób na gor co z dokonaniem
regulacji instalacji. Z przeprowadzonych prób sporz dzi protokoły.
Próby szczelno ci winny by odebrane przez Inspektora Nadzoru.

11.5.4. Pozycje przywołane
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z
pó niejszymi zmianami);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 z pó niejszymi zmianami);
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003;
PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.
PN-91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu otwartego. Wymagania.
PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu zamkni tego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-EN 303-5:2002 Kotły grzewcze. Cz
5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z r cznym
i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300kW. Terminologia, wymagania, badania i
znakowanie.
Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 10.

11.6. Uwagi ko cowe
Niniejszy projekt nale y traktowa jako projekt budowlany i w aden sposób nie zwalnia
to Wykonawcy z wykonania projektów wykonawczych w przypadku dalszego
uszczegółowiania robót, zmiany technologii, dokładnego okre lenia typu i rodzaju
urz dze oraz armatury.
Jednostka projektowa wspieraj ca si inwentaryzacj na obiekcie i w terenie nie
wyklucza odst pstw mi dzy stanem faktycznym a zawartym w opracowaniu. Przebieg
istniej cych instalacji, sieci a tak e lokalizacja istniej cych urz dze , armatury
i elementów infrastruktury jest orientacyjna i mo e ró ni si od stanu zastanego. W tym
przypadku przed przyst pieniem do prac nale y na budowie skonfrontowa stan
istniej cy z projektowanym i prace prowadzi zgodnie z celem poni szego opracowania
stosuj c si do wytycznych w projekcie.
Roboty ziemne w obr bie istniej cego uzbrojenia podziemnego prowadzi sprz tem
r cznym.
Po uło eniu rur /przed ich zasypaniem/ nale y wykona inwentaryzacj powykonawcz .
O terminie realizacji zadania nale y z 2-tygodniowym wyprzedzeniem powiadomi
poszczególnych wła cicieli urz dze podziemnych.
Teren po robotach przywróci do stanu pierwotnego i zgłosi do odbioru technicznego
cało zadania.
Wszelkie zmiany konieczne wynikłe w trakcie realizacji robót uzgodni z projektantem.
Jednostka projektowa nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu w wyniku nie
stosowania si wykonawcy robót budowlano - monta owych do tre ci i ustale zawartych
w niniejszym projekcie oraz do zasad budowlanych oraz za szkody wynikłe z powodu
niezgodno ci pomi dzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na mapach do
celów projektowych, a stanem faktycznym (nie wyklucza si istnienia innych
niezinwentaryzowanych przewodów infrastruktury podziemnej nie uj tych na podkładzie
geodezyjnym).
Maj zastosowanie wszystkie obowi zuj ce normy i przepisy.
Cało prac nale y wykona zgodnie z: Obowi zuj cymi przepisami BHP i ppo . oraz
zapobiegania wypadkom, pozycjami przywołanymi i wytycznymi producentów urz dze .

Urz dzenia montowa zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi opracowanymi,
b d zalecanymi przez producentów urz dze .
Wszystkie zastosowane materiały musz posiada atesty i dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski, a tak e w obiekcie publicznym o przeznaczeniu handlowym. Materiały
powinny posiada parametry do stosowania w danym rodowisku pracy tzn. odpowiedni
wytrzymało na temperatur , przesyłane medium, ci nienie itp., a tak e musz słu y
celowi, co do którego s przeznaczone.
Rury, armatura i inne urz dzenia maj ce styczno z wod pitn winny posiada atesty
i dopuszczenia Pa stwowego Zakładu Higieny, Instytutu.
Kierowanie robotami oraz nadzór nad robotami powinny sprawowa osoby posiadaj ce
uprawnienia do sprawowania tych funkcji w danej specjalno ci.
Na czas budowy zabezpieczy wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urz dzenia
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Roboty mog by przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawc ,
posiadaj cego wiedz techniczn i do wiadczenie wykonawcze w zakresie robót
obj tych opracowaniem.
Wła ciciel instalacji zobowi zany jest do min. corocznych konserwacji i przegl dów
urz dze , armatury i przewodów wy ej opracowanych instalacji sanitarnych. Przegl du
i konserwacji powinna dokonywa osoba uprawniona.
Dopuszcza si zmian producentów zastosowanych urz dze i materiałów pod
warunkiem zachowania identycznych, b d lepszych parametrów i zachowania celu
któremu maj słu y .
Opis techniczny rozpatrywa ł cznie z rysunkami.
12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
12.1. Dane ogólne
12.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewn trznych dla zadania: „Remont pomieszcze budynku domu kultury w Jagodzinie”, dz.
nr 296, obr. 0002 Jagodzin j. ew. 022506_5 W gliniec – obszar wiejski.
12.1.2. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania s :
inwentaryzacja budowlana obiektu
uzgodnienia oraz obowi zuj ce przepisy i normy
12.1.3. Podstawa prawna opracowania
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U.1994.89.414. Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003.207.2016 z pó niejszymi
zmianami)
Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 lipca
2009 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony
przeciwpo arowej
Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dn. 7.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz.U.1997.101.634. Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Le nictwa w
sprawie okre lania rodzajów inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na
rodowisko ( z pó niejszymi zmianami)
Dz.U.2003.120.1126. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpo arowej
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny podlega budynki i ich usytuowanie
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów
słu cych do ochrony przeciwpo arowej, które mog by wprowadzone do obrotu i stosowane wył cznie na
podstawie certyfikatu zgodno ci
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w prawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Polskie normy:
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa.
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub
ł czeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych bezpiecze stwo. Postanowienia ogólne.
rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obci alno pr dowa długotrwała
przewodów.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia
elektrycznego. Obci alno pr dowa długotrwała przewodów.
PN-EN 60598-2--22:2004 Oprawy o wietleniowe - Cz
2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy
o wietleniowe do o wietlenia awaryjnego
PN-EN 62034:2010 Systemy automatycznego testowania awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego zasilanego
z akumulatorów
PN-EN 13032-1:2010 wiatło i o wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
1: Pomiar i format pliku
o wietleniowych. Cz
PN-EN 13032-3:2010 wiatło i o wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
3: Prezentacja danych dla o wietlenia awaryjnego miejsc pracy.
o wietleniowych. Cz

12.1.4. Zakres opracowania
rozdzielnice elektryczne
wewn trzna linia zasilaj ca

instalacje odbiorcze
instalacja przeciwprzepi ciowa
instalacja przeciwpora eniowa
instalacje teletechniczne
12.2. Opis techniczny instalacje elektryczne
12.2.1. Rozdzielnice elektryczne
W celu zasilenia nowoprojektowanych obwodów pomieszcze budynku domu kultury
projektuje si now rozdzielnic R1 zlokalizowan w komunikacji 1/1 (lokalizacja wg rys.
1/E). Projektowan rozdzielnic zasili kablem typu YDY 5x4mm2 z istniej cej rozdzielnicy
RG. W tym celu w istniej cej rozdzielnicy nale y zabudowa zabezpieczenie R303.
Schemat rozdzielnicy R1 przedstawia rys. 2/E.
12.2.2. Instalacja o wietleniowa
Zaplanowano u ycie opraw:

Oprawa rastrowa 4x18W z kloszem (16 szt.)

Oprawa typu DOWNLIGHT 2x26W IP44 (2 szt.)

Instalacj projektuje si przewodami układanymi podtynkowo. Zabezpieczenie
obwodów w odpowiednich rozdzielnicach. Ł czniki o wietleniowe zabudowywa na
wysoko ci 150 cm od podłogi. Ł czniki podtynkowe dla pomieszcze suchych i dla
wilgotnych IP44 bryzgoszczelne oraz natynkowe bryzgoszczelne IP44.
12.2.3. Instalacja odbiorcza
W modernizowanych pomieszczeniach instalacj gniazd wtykowych projektuje si
obwodami otwartymi przewodem YDYp 3x2.5mm2 układanymi w tynku lub w przestrzeni
mi dzy płytami gipsowymi w rurkach gi tkich RVKL w zale no ci od technologii budowy
cian. Gniazda w łazience zasili nale y osobnymi przewodami YDYp3x2.5mm2. Gniazda
w łazience musz by umieszczone w odległo ci poziomej wi kszej ni 60 cm od umywalki.
Przej cia przewodów przez granice stref po arowych nale y zabezpieczy materiałami
o wytrzymało ci ogniowej klasy IE60 atestowanymi p.po . Podł czenia wszystkich urz dze
wykona zgodnie z DTR. oraz w porozumieniu z dostawcami poszczególnych urz dze .
Stosowa osprz t o IP odpowiednim dla pomieszczenia.

12.2.4. Instalacja przeciwprzepi ciowa
Zgodnie z PN-93/E -05009/443 zastosowano w niniejszym opracowaniu ochron
przeciwprzepi ciow instalacji elektrycznej w budynku. Nale y zabudowa ograniczniki
przeciwprzepi ciowe TYPU 1+2 (zarówno w przewody fazowe jak i neutralny). Tworz one
pierwszy i drugi stopie ochrony przeciwprzepi ciowej.
12.2.5. Instalacja przeciwpora eniowa
Instalacj ochrony od pora e nale y wykona zgodnie z norm PN-IEC 60634-4-41
oraz PN-IEC 60634-4-47. Instalacj przewodów wyrównawczych nale y wykona zgodnie
z norm PN-IEC 60634-5-54. Ochronna przeciwpora eniowa podstawowa - przed dotykiem
bezpo rednim spełniona jest przez obudowy aparatów i urz dze oraz izolacj przewodów.
Uzupełnienie ochrony podstawowej jest zastosowanie wył czników ró nicowopr dowych
o pr dzie wył czenia 30mA. Ochrona przed dotykiem po rednim - dodatkowa spełniona jest
poprzez poł czenie cz ci przewodz cych urz dze z przewodem ochronnym oraz
zastosowanie samoczynnego szybkiego wył czania zasilania. Ochrona przez zastosowanie
samoczynnego wył czenia realizowana jest poprzez:
- urz dzenia ochronne przet eniowe (wył czniki z wyzwalaczami nadpr dowymi
i bezpieczniki z wkładkami typu S),
- urz dzenia ochronne ró nicowopr dowe sie poł cze wyrównawczych.
12.2.6. Instalacje teletechniczne
12.2.6.1. Sie strukturalna
12.2.6.1.1. Konfiguracja punktów dystrybucyjnych
W pomieszczeniu komunikacji zostanie zabudowana szafa RACK 6U. Zostan
zamontowane w niej:
wentylatory,
listwy zasilaj ce,
urz dzenia aktywne (routery, switche – poza zakresem opracowania)
patch panele
organizery kabli
Punkt dystrybucyjny musi by poł czony z zaciskiem wyrównawczym sieci
elektrycznej przewodem LY o 16 mm2, z zachowaniem zasady stopniowania przekroju
przewodów. Rysunek 2/E przedstawia widok elementów w szafie.
12.2.6.1.2. Ogólne zalecenia instalacyjne
System okablowania strukturalnego musi spełnia wszystkie wymogi, nale y
koniecznie przestrzega podstawowe zalecenia instalacyjne:
nale y u ywa tylko sprawdzonego sprz tu pochodz cego od jednego Producenta do
którego producent oferuje pełn obsług techniczn (dokumentacj , pomiary, doradztwo
instalacyjne, gwarancj );
system okablowania musi by spójny i zgodny z normami;
w przypadku przeci cia trasy linii teleinformatycznych z przewodami elektrycznymi,
wolno to zrobi tylko pod k tem 90 stopni;

przewody sieci elektrycznej i informatycznej musz by prowadzone w oddzielnych
kanałach. Je eli nie s one odpowiednio izolowane, odległo mi dzy nimi powinna
wynosi minimum 30 cm. W przypadku stosowania podwójnych kanałów sie
elektryczna powinna by prowadzona w górnym przedziale;
nie wolno przekroczy minimalnej warto ci promienia gi cia kabla;
nie wolno przekroczy dopuszczalnej warto ci naci gu kabla. Kable miedziane FTP
mog by naci gane maksymalnie z sił 110 N. Przekroczenie dopuszczalnego naci gu
kabla mo e spowodowa zmian poło enia wzgl dem siebie ył, efektem czego b dzie
zwi kszenie si przesłuchów mi dzyszparowych;
nie wolno dopu ci do powstania p tli, skr cenia oraz do powstania uszkodze izolacji
podczas układania kabla (spowoduje to obni enie kategorii toru transmisji);
dla przewodu kategorii 5 zaleca si co najwy ej 7 mm rozplot par;
nale y unika styku kabla z ostrymi kraw dziami;
do rozwijania szpuli z kablem nale y zastosowa podstaw do szpul;
do zaciskania wi zek kabli zabronione jest u ywanie opasek plastikowych, nale y
stosowa opaski na rzepy;
nale y zostawi odpowiednie zapasy kabli w punktach dystrybucyjnych;
12.2.6.1.3. Zasilanie energetyczne
Do szaf RACK doprowadzone b dzie zasilanie 230VAC/50Hz celem zasilenia listwy
zasilaj cej.
12.2.6.1.4. Opis sposobu uziemienia
Szafa, w której b d zainstalowane elementy sieci strukturalnej nale y wyposa y w
listw uziemiaj c podł czon do głównego uziomu za pomoc linki miedzianej 16 mm2.
Metalowe trasy nale y wykona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
12.2.6.2. Trasy kablowe
12.2.6.2.1. Okablowanie poziome
Do budynkowego punktu dystrybucyjnego (PD) nale y doprowadzi przewody FTP co
najmniej kat. 5e z poszczególnych pomieszcze . Rozmieszczenie poszczególnych punktów
zostało przedstawione na rysunku 1/E. Lokalizacje punktów nale y przed instalacj
zweryfikowa w przypadku zmian budowlanych lub aran acyjnych pomieszcze .
Minimalne warto ci parametrów dla kabla kategorii 5e wg normy ISO/IEC 11801:
Tab.9. Minimalne parametry kabli
CZ STOTLIWO
(MHz)

TŁUMIENIE
(dB/100m)

NEXT
(dB)

PS-NEXT
(dB)

ELFEXT
(dB/100m)

PS-ELFEXT
(dB/100m)

RL
(dB)

1

2,0

65,3

62,3

63,8

60,8

20

4

4,1

56,3

53,3

51,8

48,8

23

10

6,5

50,3

47,3

43,8

40,8

25

16

8,2

47,2

44,2

39,7

36,7

25

20

9,3

45,8

42,8

37,8

34,8

25

31,2

11,7

42,9

39,9

33,9

30,9

23,6

62,5

17

38,4

35,4

27,9

24,9

21,5

100

22

35,3

32,3

23,8

20,8

20,1

12.2.6.2.2. Struktura sieci
Sie zostanie zbudowana w topologii gwiazdy. Na schematach blokowych
doł czonych do projektu przedstawiony został schemat ideowy Instalacji Okablowania IT.
Wszystkie kable musz by jednoznacznie oznaczone na panelach oraz odpowiednio
oznaczone w sposób trwały na obu ko cach kabla i na trasie.
12.3. Uwagi
12.3.1. Uwagi ogólne
Projekt jest obj ty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie
zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone.
Roboty budowlano-monta owe wykona zgodnie z normami., przestrzegaj c warunków
BHP i p.po . oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej oraz instrukcjami
zastosowanych do budowy, Warunkami
producentów materiałów i urz dze
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, które to materiały
nale y traktowa jako uzupełnienie niniejszej dokumentacji.
Wszystkie wbudowane materiały i wprowadzone urz dzenia winny posiada certyfikaty.
Przy wykonywaniu robót budowlanych mo na stosowa jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10
ustawy „Prawo budowlane”.
W przypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decyduj ca o
zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialno nie tylko za wybrany fragment, ale i za
cał inwestycj , gdy proces budowlany jest zło ony i z pozoru błahe zmiany mog mie
istotne konsekwencje.
12.3.2. Uwagi elektryczne
Po wykonaniu instalacji nale y przed jej oddaniem do eksploatacji dokona
nast puj cych bada :
warto ci rezystancji izolacji obwodów o wietleniowych,
skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej a w szczególno ci działania wył czników
przeciwpora eniowych oraz prawidłowo ci podł czenia urz dze elektrycznych,
badania rezystancji uziemie instalacji poł cze wyrównawczych,
pomiaru nat enia o wietlenia
Wszelkie zmiany i ewentualne nie cisło ci konsultowa z projektantem.
13. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DLA KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE
zapewnienia dost pu osobom
Opracowywane pomieszczenia nie wymagaj
niepełnosprawnym. W poziomie parteru budynku znajduje si w chwili obecnej zestaw
komputerowy, z którego skorzysta b d mogły osoby z dysfunkcj ruchu, jak równie
toaleta dedykowana osobom na wózkach inwalidzkich.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ
Nie zachodzi przypadek uzasadniaj cy konieczno uzgodnienia projektu w zakresie
ochrony p.po .
W wyniku inwestycji warunki ochrony po arowej (powierzchnia strefy po arowej,
i doj
ewakuacyjnych, rodzaj
kategoria zagro enia ludzi, długo ci i szeroko ci przej
instalacji u ytkowych w obiekcie, sposób zaopatrzenia budynku w wod do zewn trznego
i wewn trznego gaszenia po aru, ilo osób, klasa odporno ci ogniowej elementów budynku
oraz wysoko budynku) nie ulegn zmianie.
15. PRZYŁ CZA DO SIECI ZEWN TRZNYCH
bez zmian
16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
bez zmian
17. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
17.1. Zbiór aktów prawnych, w oparciu o które dokonuje si
oddziaływania obiektu

okre lenia obszaru

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.], art. 7.2.1 (warunki techniczne);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), § 12 (odległo ci);
J.w. § 13 (przesłanianie);
J.w. § 19, 20 (parkingi);
J.w. § 23.1 i 2 ( mietniki);
J.w. § 23.3 ( mietniki w zabudowie jednorodzinnej);
J.w. § 25 (trzepaki);
J.w. § 30 (oczyszczalnie cieków);
J.w. § 31 (uj cia wody);
J.w. § 36 (szczelne zbiorniki na nieczysto ci);
J.w. § 60 (nasłonecznienie);
J.w. § 179 (zbiorniki gazu);
J.w. § 271.2 (odległo ci od lasów);
J.w. § 271, 272, 273 (odległo ci p.po .);
J.w. § 271.2 (odległo ci ppo . w zabudowie jednorodzinnej)
J.w. § 276.1 (gara e p.po .);
J.w. § 276.2 (gara e indywidualne);
Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej z dnia 7 pa dziernika 1997 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81), §6§9 (odległo ci);
J.w. §41 -§43 (biogaz odległo ci);
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460), art. 43 (odległo ci);
Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.), art. 53 (odległo ci);
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719);
J.w. § 38 (pasy p.po .);
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod oraz dróg po arowych (Dz. U. 2009.124.1030);
J.w. § 4.5 (zbiorniki p.po .);

J.w. § 10 (hydranty);
J.w. § 12-§ 15 (drogi po arowe);
Rozporz dzenie Ministra
rodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
zabezpieczenia przeciwpo arowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573);
Rozporz dzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymaga w zakresie odległo ci i
warunków dopuszczaj cych usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania
robót ziemnych w s siedztwie linii kolejowej, a tak e sposobu urz dzania i utrzymywania zasłon od nie nych
oraz pasów przeciwpo arowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955);
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada bazy i
stacje paliw płynnych, ruroci gi przesyłowe dalekosi ne słu ce do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.1853);
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy
(Dz. U. 1959.52.315);
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2013 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U,
2003.192.1883), zał cznik 1;
Rozporz dzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w rodowisku
(Dz. U. 2014. 112), zał cznik;
Rozporz dzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi mog cych znacz co oddziaływa na
rodowisko (Dz. U. 2010. 213. 1397).
Ustawa Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pó n. zm.);
Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
społecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz. U. 2013.1235);
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446);
Ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 1999.41);
Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019);
Ustawa Prawo lotnicze (Dz. U. 2006.100.696);
Ustawa Prawo atomowe (Dz. U . 2004.161.1689);
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015.196);
Ustawa o odpadach [Dz. U. 2013.21);
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo arowego w zakładach górniczych
wydobywaj cych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002.109.961);
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998.130.859 ze zm.);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przepisów technicznobudowlanych dotycz cych autostrad płatnych (Dz. U. 2002.12.116 ze zm.);
Rozporz dzenie Ministra Ł czno ci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania
energi elektryczn obiektów budowlanych ł czno ci (Dz. U. 1995.50.271);
Rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pa dziernika 2001 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowania (Dz. U. 2001.132.1479);
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.86.579);
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze nia 1998 r, w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998.151.9871);
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa dziernika 2005 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.18641;
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. 2011.144.859);

Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych
przewo cych towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.508);
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych
parkingów, na które s usuwane pojazdy przewo ce towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.1293);
Rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada obiekty budowlane nie b d ce budynkami, słu ce obronno ci Pa stwa oraz ich
usytuowanie (Dz. U. 1996.103.477);
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada skrzy owania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. 1996.33.144);
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U,
2000.63.735);
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia czerwca 1998 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1990.101.645);
Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 wrze nia 2011 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla toru wy cigowego (Dz. U. 2011.210.1254).

17.2. Zasi g obszaru oddziaływania obiektu
Zasi g obszaru oddziaływania obiektu, w kontek cie zaplanowanych prac
budowlanych, nie wykracza poza przedmiotow działk , tj. zawiera si w obr bie dz. nr 296,
obr. 0002 Jagodzin, j. ew. 022506_5 W gliniec obszar wiejski.
18. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA
W oparciu o § 6 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) stwierdzono, i nie zachodzi obowi zek
opracowania informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony.
19. UWAGI
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby musz posiada niezb dne atesty, aprobaty
i deklaracje zgodno ci.
Wszelkie zmiany i odst pstwa od projektu powinny by poprzedzone uzgodnieniem
z autorem projektu oraz organem nadzoru budowlanego.
Prace nale y prowadzi pod nadzorem osoby posiadaj cej uprawnienia budowlane.
Wszystkie roboty nale y wykonywa zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami
oraz zgodnie z obecnym stanem wiedzy technicznej.
Projekt budowlany został sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Opis techniczny został sporz dzony w oparciu o Rozporz dzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pó niejszymi zmianami i wg kolejno ci
okre lonej w rozporz dzeniu.
Wszelkie zmiany i ewentualne nie cisło ci konsultowa z projektantem.
Opis techniczny konfrontowa z rysunkami.

Wszystkie roboty budowlano-monta owe i odbiór robót wykona zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.
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