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EKSPERTYZA TECHNICZNA 

1. Przedmiot opracowania 

Celem opracowania jest ekspertyza techniczna do projektu rozbudowy i 

termomodernizacji budynku OSP w Łosiowie zlokalizowanego na dz. nr 295 przy ul. 

Głównej 30 49-330 Łosiów. 

2. Podstawa opracowania 

[1] WIZJA LOKALNA 

[2] INWENTARYZACJA 

[3] NORMY I PRZEPISY BUDOWLANE 

3. Opis stanu istniejącego 

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, podzielony na część garażowo- 

magazynową oraz na część świetlicowo socjalną. 

Podział budynku przedstawiono w inwentaryzacji- rys. A.01-A.06. 

W tabeli 3.1 przedstawiono poszczególne elementy konstrukcyjne i wykończenia w zakresie 

pomieszczenia objętego opracowaniem. 

Tabela 3.1. Poszczególne elementy budynku w zakresie pomieszczenia objętego opracowaniem. 

Lp. Element budynku Opis elementu 

1. Fundamenty ławy fundamentowe, poziom posadowienia poniżej poz. 

przemarzania 

2. Ścian zewnętrzne murowane z cegły pełnej, w większości nieocieplone, za 

wyjątkiem dobudówki (pom. 0/1i i 0/2i), której ściany ocieplono  

styropianem gr. ok. 10cm 

3. Podłoga betonowa na gruncie izolowana 

4. Konstrukcja dachu budynek główny stropodach niewentylowany- płyty kanałowe 

izolowane, pokrycie papą; 
dobudówki- płyty korytkowe pokryte papą  

5. Tynki wewnętrzne cem.- wap. 

6. Tynki zewnętrzne cem.- wap. i elewacyjna cienkowarstwowa wyprawa tynkarska 

7. pokrycie dachu papa termozgrzewalna 

8. Stolarka drzwiowa drzwi zewnętrzne zwykłe, brama wjazdowa podnoszona 

9. Stolarka okienna prefabrykowana PCV 

10. Obróbki blacharskie blacha malowana 
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W tab. 3.2 przestawiono charakterystyczne parametry techniczne pomieszczenia. 

Tabela 3.2. Charakterystyczne parametry techniczne istniejącego budynku w zakresie pomieszczenia objętego 
opracowaniem 

Lp. Parametr Wartość 

1. kubatura wewnętrzna 538,27m
3
 

2. powierzchnia użytkowa 127,80m
2
 

3. długość x szerokość wewnętrznie m 17,67 x 12,23m 

4. wysokość budynku 4,45m 

4. Ocena stanu technicznego istniejących elementów budynku w odniesieniu do 

pomieszczenia objętego opracowaniem 

Na podstawie wizji lokalnej w tabeli 4.1 określono stan techniczny poszczególnych 

elementów budynku w odniesieniu do pomieszczenia objętego opracowaniem. 

Tabela 3.1. Poszczególne elementy budynku w zakresie pomieszczenia objętego opracowaniem. 

Lp. Element budynku Stan techniczny 

1. Fundamenty zadawalający 

2. Ścian zewnętrzne zadawalający 

3. Podłoga zadawalający 

4. Konstrukcja dachu zadawalający 

5. Tynki wewnętrzne zadawalający 

6. Tynki zewnętrzne zadawalający 

7. pokrycie dachu zadawalający 

8. Stolarka drzwiowa zadawalający 

9. Stolarka okienna zadawalający 

10. Obróbki 

blacharskie 

zadawalający 

W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono: pęknięcia na styku ścian 

budynku głównego z dobudówkami (pom. 0/1i, 0/2i, 0/5i, 0/6i), ubytki powłok malarskich, 

miejscowe ubytki tynków, korozję obróbek blacharskich i krat okiennych, brak części jednej z 

rur spustowych, pęknięcie na styku dach dobudówki- ściana budynku głównego (źródło 

powstawania zalań), korozja biologiczna pokrycia dachowego, zniszczenia powłok stolarki 

drzwiowej, brak ciągłości opaski budynku, spadki opaski miejscami w kierunku do budynku.  

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono nadmiernych ugięć, 

elementów budynku. 
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5. Wnioski i zalecenia 

Obiekt w ogólnej kondycji technicznej zadawalającej. Elementy konstrukcyjne 

budynku nie wykazują nadmiernych odchyleń od pionu ani ugięć, za wyjątkiem miejsc w 

których zlokalizowano dobudówki- pęknięcia na styku ścian w skutek nierównomiernego 

osiadania budynku głównego i dobudówek. Dodatkowo budynek w większości nieocieplony, 

to też istnieje znaczna utrata ciepła. Obiekt ogrzewany grzejnikami elektrycznymi (doraźnie), 

co może mieć negatywny wpływ na konstrukcję obiektu. 

Mała powierzchnia pomieszczeń garażowo- magazynowych skutecznie utrudnia 

działania konserwacyjne sprzętu oraz przygotowywanie się do akcji ratowniczych. 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną wykonaną niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wskutek czego nie działa prawidłowo. 

Różne poziomy posadzek poszczególnych pomieszczeń skutecznie utrudniają 

bezpieczną eksploatację obiektu. 

W budynku brak możliwości wykonywania działań biurowych, brak połączenia 

ciągów funkcjonalnych, przez co przejście z garażu do świetlicy lub sanitariatu odbywa się 

przez podwórze, co może stanowić przypadkowe źródło uszkodzenia ciała (potknięcia, 

przewrócenia) lub choroby. 

Wykonanie rozbudowy i termomodernizacji budynku OSP będzie miało 

pozytywny wpływ na względy techniczne i funkcjonalne budynku OSP. 

Sposób realizacji zaleceń określono w części projektowej. 

Opracowanie: inż. Sławomir Śliwka Opracowanie: mgr inż. Marcin Kajdas 

........................................................... ........................................................ 



10 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI 

grudzień 
2020 

 

Obiekt: BUDYNEK OSP 

Adres: 49-330 Łosiów; ul. Główna 30 

                   dz. nr 295 

Inwestor: GMINA LEWIN BRZESKI 

                  ul. Rynek 1  

                  49-340 Lewin Brzeski 

 

inż. Sławomir Śliwka 

 

 „PROKO-ART” inż. Sławomir Śliwka 
49-305 Brzeg ul. ks. Makarskiego 33/15 

NIP 747-181-42-43 
TEL. +48 602-597-155 

  



11 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 295 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa rozbudowa i termomodernizacja budynku OSP 

zlokalizowanego na dz. nr 295 przy ul. Głównej 30, 49-330 Łosiów. 

W chwili obecnej obiekt jest podłączony do instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, 

elektrycznej oraz gazowej. 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Budynek OSP zlokalizowany jest w centralnej części miejscowości Łosiów na terenie 

oznaczonym w Miejscowym Planie Zgospodarowania Przestrzennego (MPZP) U3- teren zabudowy 

usługowej. 

W ramach istniejącej zabudowy na dz. nr 295 budynek OSP, tereny utwardzone (w tym 

miejsca postojowe), tereny biologicznie czynne. Dostęp do działki zjazdem z ul. Głównej oraz z ul. 

Słowackiego. 

Od strony ul. Głównej zlokalizowano miejsca postojowe, od strony ul. Słowackiego wjazd 

do budynku dla wozu bojowego. 

Obiekty w ogólnej kondycji technicznej zadowalającej.  

Lokalizację inwestycji przedstawiono na projekcie  zagospodarowania terenu stanowiącej 

załącznik do niniejszego opracowania. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

Projektowane zagospodarowanie działki zwiększy powierzchnię zabudowy istniejącego 

budynku OSP oraz zmniejszy powierzchnie utwardzone i powierzchnie biologicznie czynne- zmiany 

powierzchni zgodne z zakresami podanymi MPZP. 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: 

1) przygotowanie terenu pod budowę budynku, 

2) roboty rozbiórkowe, 

3) roboty ziemne, 

4) wykonanie ław fundamentowych wraz z izolacją p/ wodną, 

5) murowanie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji p/ wodnej, 

6) zagęszczenie gruntu/ podsypki piaskowej, 

7) wykonanie płyty żelbetowej wraz z izolacja p/ wodną, 

8) murowanie ścian nadziemia wraz z osadzeniem nadproży, 

9) wykonanie wieńców, 

10) montaż prefabrykowanej konstrukcji stalowej, 
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11) montaż pokrycia dachowego, 

12) osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, 

13) montaż instalacji wentylacji hybrydowej i odciągów, 

14) przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych (wod.- kan., c.o. i c.w.u., elektr.), 

15) roboty wykończeniowe, 

16) wykończenie elewacji, 

17) budowa stopy fundamentowej i montaż prefabrykowanego słupa strunobetonowego, 

18) przebudowa przyłącza wodociągowego, 

19) likwidacja nitki ks przebiegającej pod projektowaną (rozbudowywaną częścią budynku), 

przyłącze ks wg odrębnego opracowania, 

20) utwardzenie nawierzchni gruntowych i zagospodarowanie terenu. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej- 

stan projektowany 

W tabeli 4.1 przedstawiono bilans terenu dla projektowanej inwestycji. 

LP. OBIEKT POW. [m
2
] udział [%] 

1. rozbudowany budynek OSP 275,9 29,90 

2. tereny utwardzone (po rozbudowie) 277,6 30,09 

3. powierzchnia biologicznie czynna 553,5 40,01 

4. działka nr 295 922,6 100 

 Tabela nr 4.1. Zestawienie powierzchni. 

Zgodnie z §3 ust. 19 Uchwały Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 

grudnia 2004 roku: 

1) Przeznaczenie: 

a) usługi publiczne, w tym  budynek  użyteczności publicznej przeznaczony dla straży 

pożarnej, administracji publicznej wraz z towarzyszącymi im obiektami małej 

architektury, budynkami gospodarczymi i garażowymi- projektuje się budynek OSP 
(dla straży pożarnej)- warunek spełniony 

b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń  infrastruktury technicznej dla potrzeb 

istniejącej i projektowanej zabudowy- zaprojektowano maszt dla syreny alarmowej 
jako słup strunobetonowy- warunek spełniony 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 

realizacji nowej zabudowy oraz  przebudowy, rozbudowy, nadbudowy  budynków 

istniejących: 

a) linia zabudowy - obiekty budowlane przy drogach publicznych  powinny być usytuowane 

zgodnie z przepisami szczególnymi-  budynek usytuowany zgodnie ze stanem 
istniejącym- warunek spełniony 

b) dopuszcza się lokalizacje budynku  ścianą zewnętrzną bez otworów  na granicy działki 

sąsiedniej jeżeli planowana inwestycja nie narusza przepisów szczególnych oraz  

interesów osób trzecich w zakresie dopływu światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi-  zaprojektowana rozbudowa powoduje lokalizację 
budynku w granicy z dz. nr 294/2- zaprojektowany budynek spełnia wymagania dot. 
ochrony przeciwpożarowej w związku z lokalizacją budynku w granicy działki; 
lokalizacja budynku w granicy z dz. nr 294/2 nie powoduje zmniejszenia dopływu 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi z uwagi na to, że 
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wschód jest od strony ul. Słowackiego, a zachód od strony dz. nr 293 i ul. Głównej- 
warunki spełnione 

c) wysokość zabudowy -  maksymalnie 9,5 m-  wysokość zaprojektowanego budynku po 
rozbudowie 5,63m- warunek spełniony 

d) powierzchnia  zabudowy – maksymalnie  60% powierzchni działki- warunek spełniony,  
e) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 40% powierzchni działki- warunek 

spełniony 
f) geometria dachu – dopuszcza się  dach płaski lub spadzisty, w przypadku dachu 

spadzistego obowiązuje dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych  min.  

40
0
  max 50

0
- zaprojektowano dach płaski- warunek spełniony. 

5. Dane informacyjne 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w strefie B ochrony konserwatorskiej 

miejscowości Łosiów. 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górnicze 

Dziełka nie jest zlokalizowana na terenach górniczych. 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Projektowana nie ma istotnego wpływu na środowisko.  

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Przedmiotowy obiekt jest obiektem nieskomplikowanym konstrukcyjnie, roboty budowlane 

nie przewidują wykorzystania niestandardowych technik budowlanych. Materiały użyte do budowy są 

dostępne na rynku konsumenckim. 

9. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu objęto dz. nr 295, zgodnie z §12, 13, 271-273 

rozporządzeniem MI z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Opracowanie: inż. Sławomir Śliwka Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Stręg Kukuła

      

......................................................... .................................................................................. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest budowa rozbudowa i termomodernizacja budynku OSP 

zlokalizowanego na dz. nr 295 przy ul. Głównej 30, 49-330 Łosiów. 

W chwili obecnej obiekt jest podłączony do instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, 

elektrycznej oraz gazowej. 

2. Podstawa opracowania 

• Zlecenie inwestora 

• Wywiad z inwestorem 

• Wizja lokalna 

• Oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

• Przepisy i normy budowlane 

• Literatura techniczna 

3. Opis stanu istniejącego 

Wg projektu zagospodarowania dz. nr 295. 

4. Przeznaczenie i program funkcjonalno użytkowy obiektu oraz charakterystyczne 

parametry technicznego projektowanego obiektu (stan projektowany) 

Planowana inwestycja zmierza do zapewnienia odpowiednich warunków 

funkcjonalnych i higieniczno- sanitarnych osób pełniących obowiązki w ramach działalności 

OSP w Łosiowie. W związku z projektowaną rozbudową wszystkie sekcje budynku zostaną 

ze sobą funkcjonalnie powiązane, co będzie miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 

użytkowników i efektywność eksploatacji budynku. 

Rozbudowany budynek OSP zostanie powiększony o zaplecze higieniczno- sanitarne 

(szatnie, umywalnie), zaplecze socjalne, przestrzenie komunikacyjne. W pozostałości po 

istniejącym stanie zaprojektowano: dyżurkę oraz dodatkowe miejsce postojowe dla wozu 

bojowego. 

Obiekt objęty opracowaniem będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych w 

zakresie adekwatnym dla ich potrzeb. 
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Wejście główne do budynku zlokalizowane zostanie od strony południowej tj. od 

strony ul. Głównej. Wejście główne prowadzi do części komunikacyjne którą można dotrzeć 

do pozostałych pomieszczeń budynku.  

Wjazd dla wozów bojowych pozostaje niezmiennie od str. ul. Słowackiego. 

Syrena alarmowa zlokalizowana zostanie na maszcie strunobetonowym w miejscu 

przedstawionym na projekcie zagospodarowania terenu. 

W tab. 4.1 określono charakterystyczne parametry budynku socjalnego OSP w 

Łosiowie. 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU OSP 

W ŁOSIOWIE- ROZBUDOWA 

parametr wartość 

powierzchnia zabudowy: 275,9m
2
 

długość x szerokość  18,51m x 15,08m 

powierzchnia netto: 224,5m
2
 

wysokość budynku 5,63m 

kubatura: 1 156,2m
3
 

liczba kondygnacji: 1 

Tabela 4.1 Charakterystyczne parametry budynku OSP w Łosiowie 

W tab. 4.2 przedstawiono zestawienie pomieszczeń oraz ich wysokość. 

Zestawienie pomieszczeń 

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokość 

w świetle 

[m] 

Parter 

 0/1 Wiatrołap 2,0 2,70 

 0/2 Komunikacja 13,8 2,70 

 0/3 Dyżurka 31,1 3,63 

 0/4 Garaż dustanowiskowy/ Warsztat 

naprawczy 

112,6 5,39 

 0/5 Magazyn 10,9 2,70 

 0/6 Magazyn 10,2 2,70 

 0/7 Szatnia brudna 10,1 2,70 

 0/8 Umywalnia 12,3 2,70 

 0/9 Szatnia czysta 11,2 2,70 

 0/10 WC 6,8 2,70 

 0/11 Zaplecze socjalne 3,5 2,70 

 224,5 m2  

Tabela 4.2 Zestawienie pomieszczeń budynku OSP w Łosiowie. 
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5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

Budynek OSP o kształcie w rzucie czworokąta z dachem jednospadowym o kącie 

nachylenia równym 2,86o. 

Sposób spełnienia wymagań o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane: 

• spełnieni wymagań podstawowych dot.: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji- konstrukcja zaprojektowana w oparciu o obowiązujące normy 

budowlane, pozostawiono rezerwę wytężenia zaprojektowanych elementów 

konstrukcyjnych 

b) bezpieczeństwa pożarowego- obiekty zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem MI w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 

kwietnia 2002r., rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, rozporządzeniem MSWiA 

z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

c) bezpieczeństwo użytkowania- zaprojektowane elementy nie stwarzają zagrożenia 

użytkowania 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska- 

zapewniono warunki j.w. zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997r., 

ustawą o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. 

e) ochrony przed hałasem i drganiami- projektowany obiekt nie emituje hałasów oraz drgań; 
projektowany obiekt nie są narażone na emisję hałasów i drgań 

f) odpowiednie charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania 

energii- obiekt zaprojektowany z materiałów spełniających wymogi warunków 

technicznych, instalacje użytkowe dobrane pod kątem warunków technicznych z 

uwzględnieniem minimalizacji zużycia energii. 

• warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb w energię cieplną 
i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników- obiekt wyposażony w 

wymienione media, 

b) usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów- ścieki usuwane będą do sieci kanalizacji 

sanitarnej, wody opadowe na teren dz. odpady usuwane bez zmian- przez wyspecjalizowaną 
firmę,  

• możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 

szerokopasmowego dostępu do Internetu- nie dotyczy, 

• możliwość utrzymania właściwego utrzymania stanu technicznego- wszystkie elementy 

konstrukcyjne i el. obudowy zainstalowane ponad pow. ziemi łatwo dostępne 

• niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 

się na wózkach inwalidzkich- obiekt przewidziany do użytkowania przez osoby sprawne, 

wejście do budynku bezpośrednio z zewnątrz z poz. terenu bez schodów i pochylni 

umożliwia ewentualny dostęp osób niepełnosprawnych, 
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• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy- zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 

września 1997r. 

• ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej- nie dotyczy 

• ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską- nie dotyczy 

• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej- zgodne z rozporządzeniem MI z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie 

• poszanowanie, występujące w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej- zaprojektowana rozbudowa 

powoduje lokalizację budynku w granicy z dz. nr 294/2- zaprojektowany budynek spełnia 

wymagania dot. ochrony przeciwpożarowej w związku z lokalizacją budynku w granicy działki; 

lokalizacja budynku w granicy z dz. nr 294/2 nie powoduje zmniejszenia dopływu światła 

dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi z uwagi na to, że wschód jest od strony 

ul. Słowackiego, a zachód od strony dz. nr 293 i ul. Głównej 

• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy- na 

budowie przebywać będą wyłącznie osoby upoważnione po wcześniejszym przeszkoleniu 

BHP 

6. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

Rozbiórki: 

Wszystkie podłogi do rozbiórki. Istniejące wejście wraz z WC oraz dwa istn. magazyny przy 

garażu do rozbiórki. Istniejący maszt zewnętrzny syreny alarmowej do rozbiórki. 

Projektowane podłogi: 

Poziom projektowanych podłóg dost. do poz. istniejącej pos. w istn. garażu, (wiązać się to 

może z niwelacją terenu zewn.). 

Izolacja termiczna: 

− ściany styropian/ wełna min. gr. 17cm, 

− dach na części płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 16cm w kolorze antracytowym 

lub czarnym, 

− podłogi styropian gr. 12cm. 

Izolacja p/ wilgociowa 

− emulsja asfaltowa, 

− papa termozgrzewalna, 

− folia PE 
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Konstrukcja rozbudowy: 

− ławy fund. żelbetowe, 

− żelbetowe stopy fundamentowe, 

− projektowane ściany: POROTHERM P+W gr. 8, 11,5, 25, 38, 44cm, 

− konstr. dachu stalowa, 

− nadproża ceramiczne/ żelbetowe. 

Projektowane ogrzewanie: 

ogrzewanie gazowe z kotła dwufunkcujnego z zamkniętą komorą spalania o mocy do 30kW, 

emisja ciepła ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym (w zal. od pomieszczenia).  

Wentylacja: 

hybrydowa, w pom. dodatkowo odciągi miejscowe użytkowane w chwili wyjazdu i wjazdu 

wozu bojowego, podłączane do rur wydechowych 

Projektowane oświetlenie: 

lampy oświetleniowe LED, z automatycznym systemem regulacji natężenia oświetlenia. 

Kolorystyka elewacji: 

elewacja zostanie wykończona tynkiem cienkowarstwowym w kolorach: antracyt/ czerń, 

szary, biały, czerwony (pas), zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa w kolorze: antracyt/ 

czerń, bramy wjazdowe w kolorze czerwonym (wraz z drzwiami zlokalizowanymi w bramie), 

napisy na budynku w kolorze: czarnym i czerwonym Kolorystykę przedstawiono w części 

rysunkowej niniejszego opracowania. 

Wykończenie: 

tynki wewnętrzne kat. III, malowanie ścian- farby satynowe. Wykończenie pomieszczeń 

higieniczno- sanitarnych- płytki ceramiczne do wys. min. 2,0m pow. poz. posadzki. Posadzki 

płyty granitowe, płytki gres. 

Opaska budynku: 

wokół budynku wykonać opaskę betonową o szer. 50cm ze spadkiem 1,5% w kier. od 

budynku. 

Utwardzenie terenu: 

utwardzenia terenu wykonać z wykorzystaniem istniejącej kostki brukowej, spadki i poziomy 

terenu dostosować do poz. +/-0,00 wewnątrz budynku. 
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Prefabrykowany maszt syreny alarmowej: 

prefabrykowany słup strunobetonowy E15/25 lcałk.= 15m; wys. pow. poz. terenu 12m, 

osadzony na żelbetowej stopie fundamentowej- budowa i montaż wg projektu producenta. 

Pozostałe elementy: 

elementy nie wymienione wyżej wg cz. rysunkowej architektoniczno- budowlanej dołączonej 

do niniejszego opracowania. 

Wymagania dla przegród w zakresie współczynnika przenikania ciepła Uc(max) 

Lp. Rodzaj przegrody Uc(max) 

1. ściany zewnętrzne 0,20 

2. dachy, stropodachy 0,15 

3. podłoga na gruncie 0,30 

4. okna, drzwi balkonowe i przezroczyste drzwi zewnętrzne 0,90 

5. drzwi zewnętrzne 1,30 

Tabela 6.1 Zestawienie przegród i współczynnika Uc(max) 

Uwagi: 

wykorzystane materiały winny spełniać parametry stawiane Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm.), w 

szczególności w zakresie ochrony przeciw pożarowej. 

Szczegółowe rozwiązania wg projektu wykonawczego. 

7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano- instalacyjnego, 

zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w 

szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i 

kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej 

wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, 

elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób 

powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z 

punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz 

podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości 

urządzeń 

INSTALACJE SANITARNE 

W obiekcie zaprojektowano ogrzewanie i c.w.u. z kotła gazowego z zamkniętą 

komorą spalania (do 30kW). 
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W budynku zaprojektowano wentylację hybrydową z nawiewami ściennymi i przez 

nawiewniki okienne. Część nawiewników ściennych wyposażonych w grzałki elektryczne. W 

pomieszczeniu garażu zaprojektowano wentylację miejscową do doraźnego odprowadzania 

spalin przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu wozów bojowych. 

W pomieszczeniach zapewnić temperatury i krotność wymian powietrza wg 

poniższej tabeli 7.1: 

Zestawienie pomieszczeń 

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Temp. [
o
C] Kr. wymian 

Parter 

 0/1 Wiatrołap 16 1,5 

 0/2 Komunikacja 16 1,5 

 0/3 Dyżurka 20 2,0 

 0/4 Garaż dwustanowiskowy/ Warsztat 

naprawczy 

16 1,5 

 0/5 Magazyn 16 2,0 

 0/6 Magazyn 16 2,0 

 0/7 Szatnia brudna 24 2,0 

 0/8 Umywalnia 24 2,0 

 0/9 Szatnia czysta 24 2,0 

 0/10 WC 24 50m
3
/h/miskę 

 0/11 Zaplecze socjalne 20 30m
3
/h 

Tabela 7.1 Zestawienie temp./ kr. wymian 

W pomieszczeniach 0/4-0/6 ogrzewanie grzejnikowe, pozostałe pomieszczenia 

ogrzewanie podłogowe. 

Budynek przyłączony do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej. 

Szczegóły wg części instalacje sanitarne, będącej integralną częścią niniejszego 

opracowania. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Energia elektryczna jest potrzebna do oświetlenia pomieszczeń, zapewnienia 

wentylacji hybrydowej, miejscowej i do zasilania urządzeń. 

Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w oświetlenie elektryczne. 

W tab. 7.2 zestawiono natężenie światła dla poszczególnych pomieszczeń. 

Zestawienie pomieszczeń 

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Natężenie 

oświetlenia 

[lx] 

Parter 
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 0/1 Wiatrołap 100 

 0/2 Komunikacja 100 

 0/3 Dyżurka 500 

 0/4 Garaż dwustanowiskowy/ Warsztat 

naprawczy 

500 

 0/5 Magazyn 100 

 0/6 Magazyn 100 

 0/7 Szatnia brudna 200 

 0/8 Umywalnia 200 

 0/9 Szatnia czysta 200 

 0/10 WC 200 

 0/11 Zaplecze socjalne 200 

Tabela 7.2 Zestawienie natężenia oświetlenia 

W obiekcie zastosować oprawy LED z inteligentnymi systemem regulującym 

natężenie oświetlenia. 

Szczegóły wg części instalacje elektryczne, będącej integralną częścią niniejszego 

opracowania. 

8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 

technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-

użytkową, decydującą o  podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w 

tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, 

mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne 

związane z tym obiektem 

Nie dotyczy. 

9. Projektowana charakterystyka energetyczna 

BUDYNEK OCENIANY: BUDYNEK OSP ŁOSIÓW 
Rodzaj budynku: BUDYNEK OSP 
Adres budynku: 49-330 Łosiów, ul. Główna 30, dz. nr 295 
Całość/ część budynku: całość 
Powierzchnia użytkowa: 224,5,0 m2 
Kubatura: 1 156,2m3 
 
Ogrzewanie: Ogrzewanie gazowe 
Ciepła woda użytkowa: Piec gazowy 
Instalacje chłodzenia: - 
Oświetlenie wbudowane: 6 W/m2 
Czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia: 400  h/rok 
Czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy: 200 h/rok 
Współczynnik określający nieobecność 1 
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użytkowników w czasie pracy: 
Współczynnik uwzględniający wykorzystanie 
światła dziennego w pomieszczeniu 

0,80 

Współczynnik obniżenia poziomu natężenia 0,90 
 
Podsumowanie parametrów energetycznych 
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową 
przez system grzewczy i wentylacyjny do 
ogrzewania i wentylacji QK,H 

3840,571 kWh/rok 

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

7991,419 kWh/rok 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową 
przez oświetlenie wbudowane EK,L 

804,960 kWh/rok 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową 
dla budynku QK 

12636,95 kWh/rok 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 
energię końcową dla budynku EK 

73,950 kWh/(m2 ·rok) 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 
energię pierwotną dla budynku EP 

133,953  kWh/(m2 ·rok) 

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie 

10.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzania 

ścieków 

Ścieki opadowe 

Wody opadowe z dachu obiektu będą odprowadzane na teren działek objętych 

opracowaniem. 

Na podstawie „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi” A. Szpindora określono ilość 

ścieków opadowych z powierzchni dachów obiektów na terenie objętym opracowaniem. 

Objętość ścieków opadowych z dachu projektowanego budynku. 

Objętość ścieków opadowych określona jest wzorem: 

Q=ѱqF [dm
3
/s] 

ѱ- współczynnik spływu powierzchniowego, q- natężenie deszczu [dm
3
/(s×ha)] � =

��� √�
�

	
,��
, F- powierzchnia 

zlewni [ha], C- liczba lat przypadająca na 1 zdarzenie deszczu o natężeniu q, t- czas trwania deszczu [min] 

Miarodajny czas trwania deszczu obliczeniowego przyjęto 10min. 

Prawdopodobieństwo występowania deszczu dla miast i osiedli do 50 000 mieszkańców 

wynosi 100% i tym samym C=1. Powierzchnia zlewni- dachów i terenów utwardzonych 

wynosi 554m
2
 (0,06ha). Współczynnik spływu dla dachu szczelnego pokrytego blachą,  

dachówką, papą wynosi 0,90. Współczynnik spływu dla kostki brukowej wynosi 0,90. 
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� =
470√1

�

10�,���
= 101,18���/�ℎ� 

Q = 0,90 × 101,18 × 0,06 = 5,5�� /� 

Ścieki bytowe 

W związku z eksploatacją projektowanego obiektu będą powstawać ścieki bytowe w 

ilości równej zapotrzebowania na wodę co celów bytowych. 

Zgodnie z tab. 3 poz. 27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 

2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, przyjęto ilość wody do celów 

higienicznych przypadająca na jednego strażaka 50l/dobę. 

Ilość ścieków bytowych wyznaczana będzie ze wzoru: 

QB= W x O  

W- ilość zapotrzebowania na wodę do celów higienicznych, O- liczba strażaków 

Liczba osób jednocześnie korzystających wynosi 6. 

QB= W x O= 50x6=300l/dobę 

Ścieki bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 

10.2 Emisje zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

W związku z funkcjonowaniem przedmiotowego obiektu w okresie grzewczym 

przewiduje się zanieczyszczenia w ilości: 

Związek 
SO2  NOx  CO  CO2  Pyły  Sadza  BaP  

[kg/kWh] 
0,0091  0,0023  0,00069  1,00  0,0015  0,00  0,00  

Zasięg rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lokalny- w granicach opracowania. 

10.3 Rodzaj wytwarzanych odpadów 

W trakcie funkcjonowania obiektu powstawać będą odpady bytowe w ilości ok. 

540kg/ rok. 

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

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, podaniem 

odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

10.4.1. Hałas 

Obiekt nie emituje hałasu. 
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10.4.2. Drgania 

Brak emisji. 

10.4.3. Promieniowanie 

Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urządzenia zasilane z sieci 

elektroenergetycznej jak i przez samą sieć, niemniej jednak źródłem pola 

elektromagnetycznego, mogącego naruszyć wartości normatywne, są linie energetyczne o 

napięciu roboczym co najmniej 110kV. W związku z powyższym stwierdza się, że z 

funkcjonowaniem obiektu jak i jego budową nie będzie związane oddziaływanie w zakresie 

emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego. 

Brak promieniowania jonizującego oraz innych zakłóceń w związku z budową i 

funkcjonowaniem obiektów. 

Brak emisji. 

10.4.4. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 

w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

W ramach planowanej inwestycji przeprowadzana wycinka drzew. 

Powierzchnia ziemi zostanie uporządkowana i poprawi się jej estetyka otoczenia 

obiektów. Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne nie zostaną zanieczyszczone, 

skażone przez projektowaną inwestycję. 

11. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 

ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: 

energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a 

także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła 

oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci 

bezpośredniego lub blokowego ogrzewania 

Obiekt wykorzystywać będzie tradycyjne źródła energii, z uwagi na istniejące 

podłączenie obiektu do sieci. Nie mniej obiekt przyszłościowo może zostać wyposażony 

urządzenia do pozyskiwania energii odniawialnej. 

12. Warunki ochrony p.poż. 

Wg części ochrona p.poż będącej integralną częścią niniejszego opracowania. 
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13. Uwagi końcowe 

Zaleca się prace budowlane prowadzić w temp. od +5 do +30
o
C. Teren budowy 

zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych. 

 Opracowanie: inż. Sławomir Śliwka

     

 .................................................................. 

Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Stręg Kukuła Projektant: mgr inż. Marcin Kajdas 

.......................................................................... ........................................................ 
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OPIS P. POŻ. 

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji jednostki 

OSP w Łosiowie przy ul. Głównej 30, dz. nr 295. Budynek objęty opracowaniem jest 

wolnostojący. 

W skład istniejącego zagospodarowania dz. nr 295 wchodzi: budynek OSP o 

powierzchni zab. 160,4m
2
 i kubaturze 538,3m

3
. Zabudowę działki uzupełnia maszt o wys. ok. 

11,77m dla syreny alarmowej wykorzystywany również jako obiekt do suszenia węży 

strażackich, pozostałe zagospodarowanie to powierzchnie utwardzone (chodnik, parking, 

wjazd) i pow. biologicznie czynna. 

2. Podstawa opracowania 
 

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

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 

690).  

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 

poz. 1030).  

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipa 1994r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414).  

5. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. 2020 poz. 470) 

6. Uchwała Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004 

roku 

3. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji 

14. Rozbudowany budynek OSP w Łosiowie 

a) Gabaryty 

• liczba kondygnacji: 1 

• powierzchnia zabudowy: 275,9m
2
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• wysokość obiektu 5,63m-  budynek niski 

• długość x szerokość (zewn.) 18,51m x 15,70m 

• kubatura brutto: 1 156,2m
3
 

4. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe 

materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów 

technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów 

przyjętych do celów projektowych 

W budynku w strefie PM nie będą przechowywane materiały niebezpieczne 

pożarowo. Samochód pożarniczy jest wyposażony w zbiornik oleju napędowego o 

temperaturze zapłonu > 56 
0
 C nie zaliczany do materiału niebezpiecznego pożarowo. 

Magazyny nr 0/5, 0/6 przeznaczone są na sprzęt pożarniczy dla potrzeb OSP. 

5. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na 

każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach, których drzwi powinny 

otwierać się na zewnątrz 

Garaż stanowi część zaliczoną do kategorii PM < 500 MJ/m
2
. 

W budynku zaprojektowano pomieszczenia o funkcji ZL III- część socjalną (pom. 

0/7- 0/11) i część o charakterze biurowym (dyżurka- pom. nr 0/3). 

W oparciu o § 212 ust. 8 [1] - w budynku znajdują się pomieszczenia PM powiązane 

funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do ZL, pomieszczenia te zaprojektowano w jednej 

strefie pożarowej spełniając wymagania klasy odporności pożarowej oraz pozostałe – jako 

wymagania wyższe dla strefy ZL III. 

Maksymalna liczba osób mogących przebywać w budynku (parter) wynosić będzie 

do 20 osób. 

Zgodnie z § 239 ust. 2 [1], w budynku nie występują pomieszczenia, w których 

drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz. 

6. Informacje o przewidywanej gęstość obciążenia ogniowego 

W budynku zaprojektowano pomieszczenia o funkcji PM o gęstościach obciążenia 

ogniowego Q< 500MJ/m
2
- garaż (0/4) i magazyny (0/5 i 0/6). 
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7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem. 

8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości)  

PM o Q < 500MJ/m
2
 wymagana jest klasa „E” odporności pożarowej budynku, 

zgodnie z § 212 ust. 4 [1]. 

Dla budynku ZL III  o jednej kondygnacji nadziemnej wymagana jest klasa "D" 

odporności pożarowej, zgodnie z § 212 ust. 3 [1]. 

Budynek zaprojektowano w klasie D odporności pożarowej/ 

Dla tej klasy odporności pożarowej budynku poszczególne elementy budowlane 

powinny posiadać odporność ogniową jak w tabeli 8.1: 

Tabela 8.1. Klasa odporności pożarowej budynku. 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 

strop ściana 

zewnętrzna 

ściana 

wewnętrzna 

przekrycie 

dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„D” R 30 (-) REI 30 EI 30 

(o↔i) 

(-) (-) 

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pożarowej, w związku z tym przyjęto klasę 

odporności pożarowej "D" spełniając wymagania wyższe, jak dla budynku ZL III  o jednej 

kondygnacji nadziemnej. 

Elementy przedmiotowego obiektu: 

• fundamenty- żelbetowe ławy fundamentowe, żelbetowe stopy fundamentowe, 

• podłoga na gruncie- płyta żelbetowa/ betonowa, 

• ściany zewnętrzne- istniejące murowane z cegły pełnej gr. 44-51cm, projektowane bloczki 

POROTHERM gr. 25cm i 44cm, projektowane ocieplenie ścian zewnętrznych styropian gr. 17cm 

EPS 70 w technologii lekkiej mokrej (właściwości materiału + montażu zgodne z NRO), 

projektowane ocieplenie w pasie 4m od granicy z sąsiednią dz. nr 294/2 oraz w odległości 8m od 

istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 294/2 z wełny mineralnej 

(odporność pożarowa ściany REI 60), 

• ściany wewnętrzne- murowane z bloczków POROTHERM gr. 8cm, 11,5cm, 25cm, 38cm, 
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• konstrukcja dachu- projektowana stalowa (rygle dachowe + płatwie), zabezpieczona farbami 

pęczniejącymi do odporności pożarowej R 30, 

• pokrycie dachu- płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym (RE 30) 

• stolarka okienna- PCV lub aluminiowa, przeszklenia otworów EI 60- w pasie 8,0m od budynku 

mieszkalnego, zlokalizowanego na dz. nr 294/2, 

• stolarka drzwiowa- PCV lub aluminiowa, drzwi p.poż. EI 30 – w pasie 8,0 m od budynku 

mieszkalnego, zlokalizowanego na dz. nr 294/2 

• bramy wjazdowe- segmentowe sterowane ręcznie i elektrycznie, 

• izolacje przeciwwodne- folia polietylenowa. 

• istniejący strop- płyty kanałowe (REI 60, wg 221 Wytycznych oceny odporności ogniowej 

elementów konstrukcji budowlanych, ITB, Warszawa 1979r.) 

Wszystkie elementy obiektu spełniają wymagania określone w powyższej tabeli, 

odpowiednio dla strefy pożarowej oraz warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).  

Ściany zewnętrzne (północna i zachodnia) w pasie 4m od granicy z dz. nr 294/2, w 

odległości 8m od istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 294/2 

spełniają warunek odporności pożarowej REI 60 dla ściany oddzielenia pożarowego,  zgodnie 

z § 232 ust. 4 [1]. Na ścianie zewnętrznej od strony dz. nr 294/2, równoległej do 

ul. Słowackiego (dz. drogowa nr 55), zastosowano pionowy pas z materiału niepalnego o szer. 

co najmniej 2m (ściana na tej szer. dodatkowo spełnia warunek odporności pożarowej REI 

60), zgodnie z § 235 ust. 3 [1]. Ściana zewnętrzna od strony dz. nr 294/2, równoległej  

do ul. Słowackiego (dz. drogowa nr 55) w pasie od 2 do 4m i dalej od granicy z dz. nr 294/2 

nie jest ścianą oddzielenia pożarowego, z uwagi na fakt, że ul. Słowackiego jest dz. drogową- 

DW 462 i odległość projektowanej zabudowy na dz. nr 294/2 od drogi winna wynosić co 

najmniej 8m, zgodnie z art. 43 ust. 1 [5], co jest zgodne z § 3 ust. 1 [6]. Konstrukcja stalowa 

dachu (rygle dachowe I IPE 220, płatwie dachowe RP 120x60x4/ 120x80x4/ 150x100x4 i  

RK 120x120x5) zabezpieczona farbami pęczniejącymi w pasie min. 8m od granicy z dz. nr 

294/2 oraz w odległości min. 8m od istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na 

dz. nr 294/2 spełnia wymagania odporności pożarowej R 30, zgodnie z § 218 ust. 1 pkt. 1 [1]. 

Przekrycie dachu- płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym w pasie min. 8m od granicy 

z dz. nr 294/2 oraz w odległości min. 8m od istniejącego budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na dz. nr 294/2 spełnia warunek odporności pożarowej RE 30, 

zgodnie z § 218 ust. 1 pkt. 2 [1]. 

W pomieszczeniu garażu (nr 0/4) zlokalizowano piec na paliwo gazowe z zamkniętą 

komorą spalania o mocy do 30kW, wg § 176 ust. 2 [1], zgodnie z § 220 ust. 1 [1] ściany 
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wewnętrzne lub inne zamknięcia pom. nr 0/4 nie muszą spełniać wymagania klasy odporności 

pożarowej. 

Istniejący strop nad pomieszczeniem dyżurki (0/3) wykonany z płyt kanałowych 

spełnia wymaganie odporności pożarowej REI 30. 

9. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz na strefy dymowe 

Obiekt stanowi 1 strefę pożarową ZL III o powierzchni: 241,6m
2
. z pomieszczeniami 

garażu OSP powiązanymi funkcjonalnie z ZL III. 

Powierzchnia strefy nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej 

ZL III w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) wynoszącej 

10 000m
2
, dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) 

zgodnie z § 227 ust. 1 [1]. 

Przepusty instalacyjne w ścianach oddzielenia pożarowego wykonać o klasie 

odporności pożarowej EI 60, zgodnie z § 234 ust. 3 [1]. 

W nawiewnikach ściennych instalowanych na ścianie oddzielenia pożarowego (REI 

60) zaprojektowano klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS 60, zgodnie z § 268 

ust. 4 [1] 

10. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości 

od obiektów sąsiadujących 

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 295. Lokalizację inwestycji przedstawiono na 

projekcie zagospodarowania działki dołączonego do niniejszej dokumentacji technicznej. 

Przedmiotowy obiekt względem działek sąsiednich jest zlokalizowany w odległościach: 

• od granicy północnej (z dz. nr 294/2)- 0,00m, co jest zgodne z MPZP (uchwała nr XXI/195/2004 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dn. 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów, §3 ust. 19 pkt. 2 ppkt. b) , 

• od granicy południowej (z dz. drogową nr 339/1)- 5,00m, 

• od granicy wschodniej- (z dz. drogową nr 55)- 2,04m, 

• od granicy zachodniej- (z dz. nr 293)- 19,98m. 

Przedmiotowy obiekt względem obiektów sąsiednich jest zlokalizowany w odległościach: 

• do istniejącej budynku mieszkalno- gospodarczego (kierunek północny dz. nr 294/2)- 3,12m, 

• do istniejącej budynku mieszkalnego (kierunek południowy dz. nr 337/2)- ponad 24,00m, 

• do istniejącego Domu Kultury (kierunek południowo- zachodni dz. nr 371/1)- ok. 26,00m, 

• do istniejącej budynku mieszkalnego (kierunek wschodni dz. nr 296)- ok. 24,84m, 
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• do istniejącej budynku mieszkalnego (kierunek północno- zachodni dz. nr 293)- ok. 29,25m. 

Charakterystyka budynku mieszkalno- gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 

294/2 w odległości 3,12m od projektowanego budynku OSP: 

a) Gabaryty 

• liczba kondygnacji: 2 + poddasze nieużytkowe 

• powierzchnia zabudowy: 100,73 (cz. mieszk.) + 276,93 (cz. gospodarcza), 

 łącznie 377,66m
2
 

• wysokość obiektu 9,20m- budynek niski 

• długość x szerokość (zewn.) 43,05m x 8,75m 

b) Konstrukcja 

Elementy przedmiotowego obiektu: 

• fundamenty- ceglane, 

• ściany zewnętrzne- istniejące murowane z cegły pełnej gr. pow. 25cm, 

• konstrukcja dachu- drewniana, 

• pokrycie dachu- dachówka, 

• stropy- drewniane, 

• stolarka okienna i drzwiowa- drewniana, 

c) Usytuowanie 

Przedmiotowy obiekt względem działek sąsiednich jest zlokalizowany w odległościach: 

• od granicy z dz. nr 295- 0,94m, 

• z dz. drogową nr 55- 16,36m. 

Otwory okienne i/ lub drzwiowe zlokalizowane na ścianie szczytowej (od str. dz. nr 

295) oraz na ścianach podłużnych (od str. dz. drogowej nr 55- ul. Słowackiego i od str. dz. nr 

293). 

11. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny 

sposób 

W obiektach spełniono warunki ewakuacji wg wymagań [1].  

W związku z zakwalifikowaniem budynku w całości do jednej strefy pożarowej  

ZL III, wg pkt. 8 i 9, przyjęto wymagania ewakuacji jak dla kategorii ZL III. 

Zapewniono przejścia ewakuacyjne o długości poniżej 40m dla pom. nr 0/4 garażu 

dwustanowiskowego/ warsztatu naprawczego przy wymaganej 40m zgodnie z § 237 ust. 1 
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pkt. 1 [1].; dla pozostałych pomieszczeń zapewniono długość przejść ewakuacyjnych poniżej 

40m przy wymaganej 40m § 237 ust. 1 pkt. 1 i ust. [1]. 

Z pomieszczeń nr 0/4 zapewniono jedno bezpośrednie wyjście na zewnątrz przez 

drzwi o wymiarach 90x200cm zainstalowanych w bramie wjazdowej, zgodnie  

z § 240 ust. 5 [1]. 

Pozioma droga ewakuacyjna spełnia wymagania § 242 ust. 2, 3 i 4- szerokość 

wynosi 1,30m, (dla < 20 osób) wysokość powyżej 2,2m, skrzydła drzwi stanowiących wyjścia 

na drogę ewakuacyjną nie zmniejszają wymaganej szerokości tej drogi. 

W budynku w korytarzu oznaczonym nr 0/1 (wiatrołap) i 0/2 (komunikacja) 

zachowano długości dojść ewakuacyjnych poniżej 30m w tym poniżej 20m po poziomej 

drodze ewakuacyjnej zgodnie z § 256 ust. 3 [1] oraz zaprojektowano obudowę (ściany) w 

klasie odporności pożarowej co najmniej EI 15 wg § 241 ust. 1 [1]. 

W budynku na korytarzach jest wymagane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, z 

uwagi na ich oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym. 

12. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 

a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, 

teletechnicznej i piorunochronnej 

W budynku zaprojektowano: 

1) instalacje wentylacji hybrydowej i dwa odciągi spalin podłączane do rur wydechowych 

samochodów bojowych, 

2) instalację grzewczą z dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania, 

3) instalację elektryczną, 

4) instalację odgromową. 

Sposób zabezpieczenia w/w instalacji użytkowych wg opracowań branżowych. 

13. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z 

przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy 

pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń 

Obiekt nie wymaga stosowania w/w urządzeń przeciwpożarowych poza: 

a) oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji z uwagi na oświetlenie tylko 

światłem sztucznym 

b) przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (wg opracowania branżowego), 
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c) hydranty zewnętrzne (wg odrębnego opracowania). 

14. Informacje o wyposażeniu w gaśnice 

Wymagane jest wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy. 

Przewidziano wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice 

proszkowe w ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg 

(lub 3dm
3
) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 300m2

 powierzchni strefy 

pożarowej PM o Q< 500MJ/m
2
, zgodnie z § 32 ust. 3 pkt. 1 i 2 [2]. 

Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzętu pożarniczego 

wykonać należy zgodnie z PN-92/N-01256/01. 

Obiekt wyposażyć w gaśnice proszkowe GP 2X i GP 6X ABC. 

15. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia 

działań ratowniczo- gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach 

pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o 

sprzęcie służącym do tych działań 

Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze 

roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego nie jest 

wymagana dla budynków niskich zawierających strefę pożarową ZL III o powierzchni nie 

przekraczającej 1 000m
2
, wg § 12 ust. 1 pkt. 5 ppkt. a [3]. 

Dla obiektu zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, zgodnie z tabl. 

nr §5 ust. 1 pkt. 1 [3] wymagane jest zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru– 

w ilości 10 dm
3
/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy DN80mm. 

Hydranty zewnętrzny o parametrach j.w. zostanie zaprojektowany na podstawie 

odrębnego opracowania. 

Opracowanie: inż. Sławomir Śliwka Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Stręg Kukuła

      

......................................................... .................................................................................. 
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1.  ZAKRES  OPRACOWANIA. 
Projekt  obejmuje  wykonanie  instalacji elektrycznej p.t. „Projekt budowlany 

rozbudowy i termomodernizacji OSP Łosiów” ; Łosiów ul. Główna 30 dz. nr 295.   

   

2.  PODSTAWA  OPRACOWANIA. 
-  Zlecenie inwestora – Gmina Lewin Brzeski ul. Rynek 1. 

-  Założenia projektowe : 

Projekt budowlany p.t. „Projekt budowlany rozbudowy i termomodernizacji OSP Łosiów”” 

 - Przepisy budowy PBUE i obowiązujące aktualnie normy : 

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i wymagania podstawo-

we PN-IEC 60364-1 

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogólnych charakterystyk PN-

IEC 60364-3 

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia  

elektrycznego PN-IEC 60364-5-523 

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego PN-IEC 60364-5-523 

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. PN-IEC 60364 

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze PN- IEC 2000/E 

60364-6-61. 

-Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC 60364-4-41. 

-Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia .Ochrona przeciwporażeniowa N SEP –E-001 

-Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E –002. 

-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004 

- Norma PN-IEC 61024-1-2 /2002 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

  Część 1-2 : Zasady ogólne. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń  

  piorunochronnych. 

- Norma PN-EN 62305-1-2 /2006 - Ochrona odgromowa  Część 1-2-3 : Zasady ogólne  PN-

IEC 61-024 

- Norma PN-EN 62305-4 /2006 – Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach 

budowlanych 
 

3. OPIS  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ. 
Instalacja elektryczna w budynku OSP w Łosiowie  obejmuje wykonanie zasilania 

przyłączem kablowym budynku od istniejącego słupa przy budynku do złącza ZK+1P, 

instalacji oświetleniowej, gniazd wtyczkowych 1-fazowych  i  3-fazowych wraz z  

urządzeniami  zabudowanymi na  parterze. Do  zasilania  poszczególnych  odbiorów  

zaprojektowano  tablice podtynkową T1-0,4kV, oraz szafki zasilające urządzeń 

zabudowanych w OSP Łosiów. 

3.1  ZASILANIE  BUDYNKU OSP.  
Rozbudowywany budynek OSP  w Łosiowie ul. Głowna 30 dz. nr 295 zasilany będzie  

kablem typu YKYżo 5x16mm2  z projektowanej szafki złączowo-pomiarowej typu ZK+1P 

zabudowanej we wnęce po  istniejącej szafce zasilającej. 

Szafkę złączowo-pomiarową  wykonaną w obudowie nie przewodzącej wzmocnionej typu 

ZK+1P przedstawiono na rys.nr E2 i E4  i wyposażono rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką  
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bezpiecznikową  NH-00-63gG  i szynę PEN  oraz  układu pomiarowego z  licznikiem 3-

fazowym 1- taryfowym, a za licznikiem ogranicznik mocy 3-bieg. w obudowie „S4” 

przystosowanej do plombowania. 

 Szafkę złączowo-pomiarową  wyposażono w rozłącznik 125A z wyzwalaczem 

podnapięciowym współpracujący z przyciskami P.poż (oznaczenie P.poż.1 i P.poż.2) 

zabudowane  przy wejściu do budynku i bramy wjazdu do garażu. Złącze pomiarowo-

rozdzielcze ZK+1P podłączyć w  miejscu istniejącego kabla do zacisków prądowych  na 

istniejącym słupie                  

Projektowaną główna tablicę rozdzielczą T1-0,4kV zabudowano w garażu 

dwustanowiskowym pom. nr 0.4 i wyposażono w rozłącznik 125A  oraz zabezpieczenia 

różnicowo-prądowymi  i nadprądowe. 

Projektowana tablica T1-0,4kV przewidziana do zasilania obwodów oświetleniowych i gniazd 

jedno-faz. i 3-faz. dla pomieszczeń OSP  na parterze rys. nr E-2                                                                                                                             

3.2 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA  PARTERU. 
Do oświetlenia podstawowego pomieszczeń wykorzystać oprawy LED uwzględniając 

dopuszczalne wartości  natężenia oświetlenia dla danego rodzaju pomieszczeń 

przedstawiono w zestawieniu pomieszczeń rys. E1 , a wykaz zastosowanych opraw w opisie 

opraw oświetleniowych rys. E1.1  
Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1. 

Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do 

stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to część oświetlenia 

awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca 

uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu. 

Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami 

kierunków ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych z obiektu). Ponieważ 
instalacja oświetlenia ewakuacyjnego jest częścią instalacji oświetlenia awaryjnego, 

wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom, co najmniej 

raz w roku oraz spełniać wymagania polskich norm między innymi PN-EN 50172. 

Instalację oświetleniową  pomieszczeniu wiatrołapu i korytarza  wykonano oprawami LED o 

IP40 ( oznaczone A1). W pomieszczeniach 0/6 do 0/10 ( umywalni i sanitariatach 

zastosowano oprawy LED hermetyczne o IP 54 ( oznacz.C1) o oprawy ewakuacyjne EW2 

W pomieszczeniu dyżurki zastosowano oprawy zwieszane oznaczenie B1o IP40, natomiast 

w garażu dwustanowiskowym oprawy montowane do stropu oznaczone D1 o IP66 

W pomieszczeniu korytarza do załączania oświetlenia  zastosowano przyciski bistabilne  i 

prowadzić  przewodami  typu  YDYżo 3 x1,5 + YDY 2x1,0. 

Do oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego zastosowano oprawy AW1, AW2 ,EW1, EW2. 

Instalację  prowadzić przewodami YDYpżo 3x1,5 mm2 i YDYpżo 4x1,5 mm2 z osprzętem p.t. 

w puszkach głębokich  IP20. Obwody oświetleniowe parteru zasilane są z tablicy T1 i 

zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi  i różnicowo-prądowymi. Instalację  

oświetleniową  przedstawiono na rys. nr E-1 i wykaz opraw na E1.1. 

  



39 

 

- Instalacja  gniazd wtyczkowych 1-faz i 3-faz.: 
 Pomieszczenia na parterze wyposażono w gniazda jednofazowe 230V z bolcem ochronnym 

do zasilania drobnych odbiorów. Instalację  gniazd 1-faz należy  wykonać jako p/t  

przewodem YDYpżo 3x2,5 mm2 stosując osprzęt p/t z puszkami głębokimi . 

 W pomieszczeniach  od 0/4 do 0/11  zastosowano osprzęt hermetyczny i gniazda o IP44. 

Gniazda w pomieszczeniach  od nr 0/5, 0/6, 0/7 i 0/9  instalować na wysokości~ 0,6m od 

poziomu posadzki , natomiast  w pomieszczeniach  0/4, 0/8 i  0/11    na wysokości 1,4m z 

zastosowaniem gniazd hermetycznych.  Dokładną lokalizację gniazd  wtyczkowych uzgodnić w 

czasie realizacji zadania z inwestorem. Obwody gniazd 1-faz. 230V zabezpieczono w  

tablicach  wyłącznikami różnicowo-prądowymi  i wyłącznikami nadprądowymi. Do zasilania 

gniazd 5-bieg.16A w pom. kotłowni i magazynku przewidziano przewód YDYżo 5x4 i 

5x2,5mm2  zabezpieczony w tablicy  wyłącznikami różnicowo-nadprądowymi  typ CD441J-

40/4/003.  

- Instalacja urządzeń wentylacyjnych: 
Tablica  T1-0,4kV  zasila szafki zasilająco- sterownicze hybrydowych  nasad kominowych  

zabudowanych na dachu  do wentylacji pomieszczeń w budynku. Szafa EZS1 i EZS2 

typuESZ-480Z wyposażona jest w elementy zabezpieczające i regulujące prędkość 
obrotową turbowentów hybrydowych.                                                                                                           

Nasady turbowentów są zasilane prądem 24 V DC z szaf zasilających ESZ-480Z. Szafa 

posiada komplet niezbędnych zabezpieczeń, wystarczy do niej doprowadzić zasilanie z sieci. 

Szafę zabudować w pom. 0./4 .Szafa ESZ-480Z ma pięć wyjść zasilajacych, Należy 

zastosować rozdzielaczy zasilania ERZ-06D-0. Do zasilania każdego turbowentu 

hybrydowego (24V )należy zastosować przewody dwużyłowe typu linka zabezpieczone 

przed UV. 

Każda nasada turbowentu  musi zostać wyposażona we własny, indywidulany regulator 

obrotów ERO. Przewidziano regulator ERO-32MS-0, który montuje się na szynie TS35 w 

rozdzielni modułowej  typu ESR-24W. Regulator z nasadą należy połączyć przewodem 4 x 

0,5 mm2 typu linka zabezpieczonego przed UV oraz zastosować rozdzielacze zasilania 

zabudowane na dachu. Połączenia sterownicze wykonać zgodnie z załączonymi  DTR-kami 

urządzeń przez firmę zabudowującą turbowenty hybrydowe. 

W garażu zastosowano dodatkowo odsysacz spalin typu SSAK-07 z zespołem elektrycznym 

ZE-SSAK-07 i wentylatorem  dachowym WD1 o mocy 2,2kV/400V. 

Do poprawy komfortu wentylacji zastosowano nawietrzaki ( nawiewniki) bez grzałki i z 

grzałką i sterowaną termostatem. 

Podstawowym wyposażeniem każdej remizy strażackiej jest stacja obiektowa DSP-52BS 

sterująca syreną alarmową ( zabudowaną na wieży ) w systemie alarmowania DSP-50. 

DSP-%2BS umożliwia podłączenie dowolnych urządzeń zewnętrznych np. syrena 

rezerwowa, czujnik faz DKf-02/03, , centrale domowe, automatykę bram. 

Stacja umożliwia sterowanie terminalem DTG-53, umożliwiającym powiadamianie na 

telefony komórkowe  oraz na powiadamianie na pagery seri DSP-90S. 

Bramy wjazdowe B1 i B2 do garażu zasilane są z tablicy T1-04kV i sterowane pilotem  i na 

przyciski od wewnątrz. 

-Instalacje niskoprądowe: 
Dla instalacji niskoprądowych  przewidziano  tablice teleinformatyczną TM np. typu 

36modułów,  gdzie zamontowany będzie router umożliwiający połączenie z internetem oraz 

siecią telefoniczną. Z tablicy TM wyprowadzone będą przewody UTP kat. 6 do gniazd 

RJ45,R12oraz TV SAT. 
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Instalację telefoniczną zasilić (ze słupa telefonicznego kablem typu XzYTKMXwpn 5x4x0.8 

lub studzienki telefonicznej)  do tablicy TM ( zabudowanej w pom. dyżurki 0/3), a następnie 

należy prowadzić kablem  transmisyjnym kat.6e typ F/UTP w rurkach 

nierozprzestrzeniających płomienia fi18-20 do gniazd telefonicznych  w pom.0/3 oznaczenie 

„T1 ” 

Stanowisko komputerowe K1 w pom. 0/3 lub dodatkowe K2 w wybranym przez inwestora 

pomieszczeniu np.(0/4 ) wyposażyć w dwa gniazda ( zabudować  gniazda informatyczne 

RJ45, DATA  na wysokości ~30 do 90cm. Do stanowisk komputerowych prowadzić  kable 

transmisyjne kat.6 typ F/UTP LSZH 4 parowy  w rurce  fi18 . 

- Instalacja CCTV:   
- Podstawę opracowania stanowią: 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z dn. 

12.05.2004 poz. 1156) 

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w 

sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych 

PN-EN 50132-1:2012P 

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1: 

Wymagania systemowe 

PN-EN 50132-5-1:2012E 

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5-1: 

Transmisja wideo -- Ogólne wymagania eksploatacyjne 

PN-EN 50132-5-2:2012E 

System CCTV w zależności od rejonu obserwowanego obszaru i celu jego zastosowania w 

tym obszarze, powinien zapewniać możliwość: monitorowania, detekcji obiektu lub osoby, 

obserwacji obiektu lub osoby, rozpoznania obiektu lub osoby, identyfikacji obiektu lub osoby, 

oraz inspekcję obiektu lub osoby. 

System CCTV ze względu na możliwość bieżącej obserwacji oraz odtworzenie zapisanych 

obrazów (z możliwością rozpoznania uczestnika zdarzenia) jest szczególnie użyteczny dla 

wizualizacji zagrożeń, w obszarach dozorowanych przez system, związanych z :aktami 

wandalizmu i sabotażu, kradzieżami  podpaleniem. Przedmiotem niniejszego opracowania 

projektu technicznego jest wypracowanie koncepcji instalacji systemu wizyjnego, 

obejmującego monitoring obiektu. 

Opracowanie obejmuje: dobór kamer zewnętrznych i ich lokalizacje , elementów 

zabezpieczających, urządzeń rejestrujących. 

Uwaga: Instalacje niskoprądowe i tablica T1-0,4kV ujęte będą w projekcie wykonawczym. 

3.3  INSTALACJA  ODGROMOWA 
Opracowanie obejmuje instalacji odgromowej urządzeń LPS dla budynku  OSP Łosiów 

przedstawionym na rys. nr E-3 

Projekt obejmuje wykonanie instalacji dla:  

- zwodów poziomych niskich, 

- przewodów  odprowadzających , 

- połączeń wyrównawczych EB 

     - ochrona odgromowa 

Urządzenie LPS dla budynku OSP w części zewnętrznej (uziom) pracuje w układzie B 
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 Instalację odgromową LPS należy wykonać jako sieć zwodów poziomych przewodem 

Fe/Znφ8. Uchwyty wsporcze należy mocować w odległości  około ~0,8-1,0m na dachu 

zastosować uchwyty dachowe klejone np. KF,  mocowane za pomocą pasków wym. 

90x300mm z materiałów pokrycia dachowego wg. zaleceń producenta danego pokrycia. 

Połączenia przewodów zwodów poziomych z metalowym pokryciem  attyki ( która spełnia 

role zwodu poziomego) należy zastosować mostki elastyczne i sztywne. 

Wszystkie części metalowe należy połączyć z uziomami poziomymi jak najkrótszą drogą. 

Przewody odprowadzające należy prowadzić możliwie najkrótszą drogą do uziomu LPS, 

wykonać drutem stalowym ocynkowanym Fe/Znφ8 mocować  uchwytami. Każdy przewód 

odprowadzający Fe/Zn  łączyć z prętem o   w złączu kontrolno-pomiarowym 

zabudowanym w studzience probierczej w ziemi ( lub zabudować złącze na wysokości 1,8m i 

osłonić przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 1,5m nad i 0,2m pod 

powierzchnią ziemi osłonami stalowymi.  Konstrukcje metalowe w obrębie budynku oraz na 

jego ścianach zewnętrznych należy połączyć z przewodami odprowadzającymi uziomu. W 

części podziemnej LPS  zaprojektowanej instalacji zastosowano  uziom otokowy z bednarki 

Fe/Zn 30x4 ułożona na głębokości 0,8m, w odległości minimum 1,0m od zewnętrznej ściany 

budynku. Wartość rezystancji uziemienia nie może być większa niż 10 Ω).  

  Wszystkie części metalowe - konstrukcje, znajdujące się w obrębie budynku należy 

przyłączyć do LPS ( szynę połączeń wyrównawczych, przewód neutralny złącza kablowego 

i.tp.) 

Normy odgromowe: 

- PN-EN 62305-1:2006 , Ochrona odgromowa – Część 1: Wymagania ogólne. 

- PN-EN 62305-3:2006 , Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

budowlanych i zagrożenie życia. 

-  PN-EN 62305-4:2006 (U), Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach budowlanych 

PN-IEC 61024-1:2001, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
 

3.4  INSTALACJA  UZIEMIAJĄCA  I  POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH. 
Jako uziemienie budynku wykorzystano uziom otokowy . Wszystkie stalowe słupy , 

konstrukcje zostaną połączone z uziomem   przy pomocy bednarki 25x4. Wszystkie 

metalowe instalacje, kanały wentylacyjne,   elementy konstrukcji metalowych oraz instalacji 

C.O. połączyć siecią przewodów wyrównawczych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych 

celem zniwelowania ewentualnych różnic potencjałów. Jako główną szynę wyrównawczą 

GSW zastosowano szynę ekwipotencjalną ( wyrównawczą GSW  typ np.R-15 Firmy DEHN), 

którą należy montować na ścianie w pomieszczeniu 0/4 -garażu .  

Do szyny tej przyłączyć: uziom, punkt PE tablicy rozdzielczej T1 metalowe przyłącza mediów 

wprowadzanych do budynku oraz metalowe rury instalacji wewnętrznych budynku. 

W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze, przyłączając do zacisku PE 

wszystkie metalowe przybory zainstalowane na stałe w łazience oraz metalowe rury 

wprowadzone do łazienki. 

Zacisk przewodu ochronno–neutralnego (PEN) w złączu kablowym należy uziemić poprzez 

ułożenie bednarki Fe/Zn 25x4mm, we wspólnym rowie z wlz zasilającym tablice T1-0,4kV  i 

podłączenie jej do prętów zbrojeniowych fundamentu lub poprzez wykonanie uziemienia  

otokowego. 
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Do w/w uziemienia należy przyłączyć główną szynę wyrównawczą GSW. 

Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć metalowe ciągi wody zimnej, ciepłej, gazu, c.o., 

oraz zacisk PE w tablicy T1 przy użyciu przewodu DY 10mm2. / żółto – zielony. 

Ponadto należy wykonywać lokalne połączenia wyrównawcze w łazienkach przy użyciu 

przewodu DY2,5 żółto – zielony w rurce RKLG 15 (lub DY4 w tynku), łączącego między sobą 

wszystkie elementy przewodzące obce (woda zimna, ciepła, wanna, misa natryskowa) z 

przewodem ochronnym PE w najbliższej puszce.   

UWAGA: W przypadku wykonania instalacji wod –kan., c.o., z PCV w/w połączeń nie należy 

wykonywać.    
Po wykonaniu instalacji ochronnych i połączeń głównych i wyrównawczych miejscowych 

(dodatkowych) przeprowadzić pomiary rezystancji uziemienia, izolacji, skuteczności w/w 

ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie 

z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364. 

 

3.5 OCHRONA  PRZECIWPORAŻENIOWA –PN-IEC60364-4-47. 
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) 
 W celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim wszystkie części czynne powinny posiadać  
 izolację o wytrzymałości na przebicie w obwodach 1-fazowych co najmniej 500V . 

 Obudowy tablicy licznikowej zabezpieczeniami i osprzętu instalacyjnego powinny posiadać   
 stopień ochrony co najmniej IP2X.Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim  

 zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądach zadziałania 30mA. 

 Obwody  odbiorcze pracują  w  układzie sieci  TN-S. 

 Jako  środek  ochrony  przeciwporażeniowej  przed  dotykiem bezpośrednim wykorzystano 

  izolację  roboczą  przewodów oraz  urządzeń. 

 - Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) PN-IEC 60364-4-41 
   W celu ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano: 

 - Samoczynne wyłączenie zasilania –przy pomocy bezpieczników i wyłączników   

     samoczynnych typu np. MC316A, MB116A 

 - Uziemienie – przy pomocy przewodów ochronnych PE. 

 - Połączenia wyrównawcze–przy pomocy przewodów  łączących ze sobą przewód ochronny 

    obwodu rozdzielczego. 

 - Główna szynę (zacisk) uziemiającą. 

 - Rury i inne metalowe urządzenia zasilające instalacje wewnętrzne obiektu budowlanego 

np. gazu, wody itp.  

- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  PN-IEC60364-4-42 

  W przypadku podłączenia do instalacji przed skutkami przeciążeń i zwarć zastosowano   

   wyłączniki nadprądowe. 

 - Przewody ochronne 

Przewody ochronne instalacji muszą spełniać warunki normy PN-IEC-60634-5-54. 

Ochronie od porażeń podlegają bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy 

rozdzielni i zasilanych urządzeń, metalowe osłony opraw oświetleniowych. 

Połączenia przewodów ochronnych z urządzeniami powinny być wykonane  starannie. 

W przewodzie ochronnym nie wolno instalować wyłączników ani bezpieczników. 

Bezwzględnie należy przestrzegać zasady stosowania przewodu o barwach żółtozielonych 

jako przewód ochronny. Zacisk PE należy uziemić. Rezystancja  uziemienia  nie  może 

przekraczać  wartości 10 Ω. 
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Bednarkę uziemiającą FeZn 20x4mm należy zabezpieczyć przed korozją do głębokości 

30cm pod i wysokości 30 cm nad powierzchnia gruntu. Szynę należy uziemić poprzez 

połączenie drutem Fe/Zn25x5 z uziomem otokowym. Bednarkę należy pomalować na 

barwy żółto-zielone tak, aby na każde 1,5cm wykroju bednarki przypadało przynajmniej 

30% jednej z barw. 

  Uwagi końcowe: 

  Dopuszcza się odstępstwa w wykonaniu instalacji elektrycznej pod warunkiem zachowania   

  wymogów obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz naniesienia dokonanych zmian  

  w dokumentacji powykonawczej. 

  Instalację elektryczną (w zakresie zasilania i odbiorczej ) należy wykonać zgodnie z : 

  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  Przemysłu i Budownictwa z dnia 14.12.1994r w 

   sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

  - Arkuszami normy PN–IEC-60364 ‘Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym’. 

  - Po wykonaniu instalacja podlega sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-IEC-60364-61. 

 

3.6  OCHRONA  PRZEPIĘCIOWA 
Zgodnie z wymaganiami norm: 

PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 

i łączeniowymi.” 

PN-IEC 61024-1-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych”. 

zastosowano ograniczniki przepięć: 
-Klasa I+II (B+C)- W obiekcie należy wykonać dwustopniową ochronę przepięciową  w 

rozdzielnicy T1-0,4kV za pomocą (ogranicznika przepięć klasy B+C typ Moeller SPB) 

- Klasa III (D)- realizowana jest bezpośrednio przy odbiornikach. 
 

3.7  WYMAGANIA  W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA 

W wymaganiach oświetleniowych uwzględniono normy: PN - 84/E - 02033. W 

wymaganiach ochrony przed 

  porażeniem prądem elektrycznym uwzględniono obowiązujące przepisy zawarte w: 

  Ustawie z dn. 27 marca 2003r - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003r nr 80 póz. 718 ), 

normie PN IEC 60364 

  ( norma wieloarkuszowa). Układanie kabli i przewodów - norma PN - 76/E - 051125.  

  Zagrożenie dla środowiska nie występuje. 

-  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
  Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: 

· Wykonanie tras koryt oraz rur osłonowych dla przewodów, 

· Wykonanie tablicy elektrycznej 

· Wykonanie instalacji zasilenia oraz sterowania odbiorów technologicznych, 

· Wykonanie pomiarów elektrycznych izolacji wykonanych obwodów, 

· Załączenie instalacji pod napięcie, sprawdzenie poprawności działania i wykonanie 

pomiarów   elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

· Uruchomienie wykonanych instalacji elektrycznych. 

· Przekazanie niezbędnych dokumentów odbiorowych m.in. dokumentacji 

powykonawczej, protokołów z wykonanych pomiarów, itd. 
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- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
· praca na wysokości przy montażu instalacji , 

· praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego 

-   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
  robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 
- podłączenie WLZ-tu. 

- prace budowlane w obrębie budynku ( wykonanie  rozbudowy budynku, remont  dachu, 

  wykonanie elewacji )  

  Istniejąca linia zasilająca N.N. w obrębie remontowanego budynku OSP stanowi zagroże- 

   nie prowadzonych prac remontowych budynku. 

  Po remoncie zmniejszy się odległość nieizolowanych przewodów  linii N.N. od powierzchni  

  dachu i zabudowanych  na nim urządzeń wentylacyjnych, dlatego proponuje się wymianę 

  linii zasilających i odpływowych na przewody izolowane. 

-  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
     realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Podłączenia wykonywanych instalacji i przewodów WLZ należy wykonać po uprzednim 

wyłączeniu napięcia w sieci zasilającej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego 

pojawienia się napięcia. 

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i 

bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez 

pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde przedsiębiorstwo 

wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa. 

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
· Powołanie kierownika robót. 

· Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej 

pomocy, BHP i P. Poż. 
· Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed 

przystąpieniem do  realizacji robót na stanowiskach pracy. 

· Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i 

bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. 
· Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym. 

Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania 

prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach 

elektroinstalacyjnych: 

- w sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej, 

stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny i odpowiedni sprzęt BHP. 
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3. 8   WYMAGANIA   W  ZAKRESIE   P.  POŻAROWEJ 

W  złączu zasilająco-pomiarowym ZK+1P  wyposażonym w rozłącznik 125A z wyzwalaczem 

podnapięciowym ,  który sprawować będzie wspólnie z przyciskami P.poż (oznaczenie 

P.poż.1 i P.poż.2 zabudowanymi  przy wejściu do budynku i bramy wjazdu do garażu OSP) 

funkcję wyłącznika p.poż budynku. Przyciski P.poż.1 i p.poż.2   połączyć  do wyłącznika 

głównego w złączu poprzez przekaźnik PKF-431 przewodem HDGs3x1,5 mm2 ,750V, PH90 

w rurce stalowej . Rozmieszczenie przycisku pokazano na rzucie parteru rys. nr E2. 

Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych oraz dylatacje należy zabezpieczyć do 

odporności tych oddzieleń. Do uszczelnień stosować materiały, które uzyskały certyfikaty na podstawie Dz. 

U. nr 55/98, póz. 362. Instalacje elektryczne spełniają wymagania p-poż. 

  Projektant: inż. Bożena Lechowicz

  

 ............................................................. 
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OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ SANITARNA 
do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych w 

budynku OSP w miejscowości Łosiów ul. Główna Nr 30 Dz. Nr 295     

 

1.0.  INSTALACJA GAZOWA 

 

Budynek przy ul. Główna Nr 30 nie posiada wewnętrznej instalacji 

gazowej, przyłącze gazowe zostanie wykonane wg odrębnego 

opracowania.  

Projektowana instalacja gazowa zasilać będzie kocioł gazowy 

dwufunkcyjny c.o. i c.w.u. o nominalnej mocy do 24 kW i maksymalnym 

zapotrzebowaniu gazu ziemnego 2,7 m3/h – projektowany. 

Wewnętrzną instalację gazową doprowadzającą gaz do kotła wykonać z 

rur 

i kształtek miedzianych z miedzi SF-CU wg DIN 1786 ciągnionych, bez 

szwu  

o twardości F-37 (twardych). Grubość ścianek rur miedzianych nie 

mniejsza niż 1 mm. Przewiduje się zastosowanie rur o średnicy Ø18 Cu 

do kotła gazowego. 

Łączenie rur i kształtek miedzianych wykonano metodą kielichową przez 

lutowanie kapilarne z zastosowaniem lutów twardych typu L-Ag2P i L-

CuP6  

(wg DDST8513). Przewody w budynku prowadzić w odległości 2,0 cm od  

lica ściany mocować hakami, co 2,0-2,5 m. 

Przewody gazowe prowadzić ponad przewodami instalacji wodnej i 

centralnego ogrzewania. Przejścia przez ściany wykonać w rurach 

ochronnych. Przestrzeń między przewodem, a rurą ochronną uszczelnić 

(nie powodującym korozji) elastycznym szczeliwem. Spadek przewodów 

w kierunku przepływu gazu.  

Przed kotłem zamontować zawór kulowy do gazu. Na dopływie gazu do 

kotła zamontowano gazowy filtr siatkowy. 

Długość przewodu od gazomierza do najbliższego przyboru gazowego 

nie mniejsza niż 3 m. 

Powierzchnie przewodów po dokładnym oczyszczeniu zabezpieczono 

antyko-rozyjnie tj. pomalowano dwukrotnie farbą podkładową i 

nawierzchniową. 
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  1.1.  PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI 
 

Wykonana instalacja gazowa powinna być sprawdzana przez wykonawcę  

w obecności kierownika budowy. Próbę szczelności przeprowadzić przy 

pomocy sprężonego powietrza o ciśnieniu 100 kPa, przy czym w ciągu 

0,5 godziny manometr sprężynowy nie może wykazać spadku ciśnienia. 

Jeżeli trzykrotna próba da wynik ujemny – instalacje należy wykonać od 

nowa. Z próby należy sporządzić protokół. Próbę wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. 

74/99 poz. 636. 

 

1.2.  DANE DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA NA KOCIOŁ   

 

Projektowany kocioł c.o. i c.w.u. na paliwo gazowe zlokalizowany będzie 

w pomieszczeniu garażu:  

- kubatura V = 606,90 m3 -spełnia warunek kubaturowy wymagane 6,5 m3 

- wysokość H = 5,39 m -spełnia warunek wymaganej wysokości tj. 2,2 m 

- wentylacja nawiewna -poprzez nawiewniki ścienne oraz nieszczelności w 

  drzwiach i oknach 

- wentylacja wywiewna -projektowaną wentylacją hybrydową wg  

  projektu wykonawczego 

- odprowadzenie spalin - do przewodu kominowego jak wskazanego  

  w części rysunkowej projektu; przewód należy                 

  wyizolować przed jego zawilgoceniem poprzez  

  wmontowanie przewodu powietrzno-spalinowego 

  który wyprowadzić 0,6 m ponad krawędź dachu 
 

Stwierdza się, że przewód spalinowy jest przewodem indywidualnym dla 

pomieszczenia z kotłem c.o. i c.w.u. na paliwo gazowe. Do przewodu 

tego nie ma żadnych innych włączeń 

 

2.0.  ODPROWADZENIE SPALIN I WENTYLACJA 

 

2.1.  WENTYLACJA POMIESZCZEŃ  
 

Pomieszczenie z kotłem na paliwo gazowe wentylowane będzie poprzez 

wentylację hybrydową wg projektu wykonawczego.   
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2.2.  ODPROWADZENIE SPALIN 
 

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotła (pomieszczenie garażu) 

odbywać się będzie za pośrednictwem istniejącego przewodu 

murowanego, wskazanego w części rysunkowej projektu. Przewód 

należy wyizolować przed destrukcyjnym działaniem spalin poprzez 

wmontowanie przewodu powietrzno-spalinowego Ø80/125 mm, który 

wyprowadzić 0,6 m ponad krawędź dachu. 
 

3.0.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

 

Wszystkie pomieszczenia będą ogrzewane za pośrednictwem instalacji 

etażowej centralnego ogrzewania etażowego. 
 

3.1.  CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU OSP   

 

Przedmiotowy budynek składać się będzie z pomieszczeń wykazanych w 

części rysunkowej projektu. Zapotrzebowanie ciepła dla budynku wynosi 

Q=21351 W w tym dla potrzeb wody ciepłej 1800 W. 
 

3.2.  OPIS INSTALACJI PROJEKTOWANEJ 
 

Zaprojektowano zamontowanie kotła gazowego, niskotemperaturowego  

z wymuszonym obiegiem wody, dwufunkcyjnego kondensacyjnego o 

mocy  

do 24 kW. Źródłem ciepła będzie woda o parametrach 45/35oC. 

Przyjęto do obliczeń parametry: tz  + 45oC;   tp  + 35oC;   tzew  - 10oC 

Lokalizację kotła zaprojektowano w pomieszczeniu na kocioł (garaż). 

 

3.3.  GRZEJNIKI 
 

3.3.1.  OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE 
 

Projektuje się zamontowanie grzejników płytowych Purmo o wysokości 

600 mm podwójne (magazyny) i o wysokości 900 mm potrójne (garaż). 

Łączenie grzejników systemem dwururowym, podłączenie jednostronnie 

(dopływ u góry, odpływ u dołu). Odcięcie grzejnika przez zawór 

termostatyczny ze wstępną nastawą firmy Danfoss. Odpowietrzenie 

grzejników odbywa się przez fabrycznie wmontowany odpowietrznik. 
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Dane odnośnie doboru grzejników w części rysunkowej. 
 

7.3.2.  OGRZEWANIE PODŁOGOWE 
 

W projektowanym rozwiązaniu ogrzewanie podłogowe zasilane jest z 

rozdziela-cza c.o. 6-obiegowego, którego lokalizację przewidziano w 

części komunika-cyjnej, rozdzielacz obudowany szafką.  

Ogrzewanie podłogowe wykonać z rur Pex 16x2,0 mm (lub z rur 

miedzianych). Rurociągi, zasilający od rozdzielacza do grzejników, jak 

również powrotny prowadzić pod warstwą wylewki podłogi w izolacji 

termicznej. 

W obrębie pomieszczeń rury układać z rozstawem 200 mm zgodnie z 

rysunkiem zamocować do podłoża i zalać jastrychem grubości 6 cm ze 

specjalny płynnym dodatkiem (plastyfikatorem) poprawiającym jego 

właściwości wytrzymałościowe 

Ilość plastyfikatora (należy stosować się do zaleceń producenta) 

powinna wynosić ok. 0,15 kg/m2. Rury układać na płytach ze 

specjalnego styropianu grubości 30 mm pokrytego warstwą laminatu lub 

zwykły styropian przykryć folią aluminiową z rastrem.  

W przypadku układania rur na styropianie pokrytym warstwą laminatu 

zmniejszyć odpowiednio grubość izolacji termicznej ze zwykłego 

styropianu tak aby warstwa izolacyjna podłogi miała identyczną grubość 

jak w sąsiednich pomieszczeniach.  

Nie układać rur grzewczych pod elementami stałej zabudowy 

pomieszczeń. 

W celu uniknięcia pękania jastrychu należy wykonać dylatacje. Granice 

dylatacji wyznaczają ściany pomieszczeń. Do wykonania dylatacji 

stosować taśmę izolacji brzegowej. 

Jastrych grubości 6 cm wymaga wzmocnienia poprzez zatopienie w jego 

wierzchniej warstwie na głębokości 1/3 grubości wylewki od powierzchni 

siatki stalowej o oczkach 10/10 cm. Siatka nie może dotykać rur 

grzejnych. Przed wylaniem jastrychu instalację poddać próbie 

ciśnieniowej 

Podczas wylewania jastrychu należy utrzymywać ciśnienie równe 

ciśnieniu próby ciśnieniowej. Jastrychy grzewcze muszą być wygrzane 

przed położeniem górnej wykładziny (terakota itp.). Przy jastrychach 
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cementowych wygrzewanie powinno nastąpić najwcześniej po okresie 

21 dni od ich wylania. Pierwsze nagrzewanie jastrychu cementowego 

powinno się zacząć przy temperaturze czynnika grzewczego o 15oC 

wyższej od temperatury pomieszczenia i nie niższej niż 20oC. Nie 

wcześniej niż po 3 dniach może nastąpić dalsze podniesienie 

temperatury czynnika o 15oC. Nagrzewanie czynnikiem o maksymalnej 

temperaturze zasilania może nastąpić najwcześniej po 7 dniach od 

rozpoczęcia procesu wygrzewania.  

Temperatura musi być utrzymana tak długo, aż uzyskane zostanie 

wyrównanie wilgotności zgodnie z normą (DIN 18560 cz. 4).  

Proces wygrzewania musi być przeprowadzany bez osłabienia nocnego.  

Obliczenia ogrzewania podłogowego wykonano przy założeniu 

wierzchniej wykładziny podłogi terakoty, gresu lub kamienia. Położenie 

innych wykładzin drewnopodobnych lub dywanowych może spowodować 

niedogrzewanie  

z powodu przytłumienia strumienia ciepła oddawanego do 

pomieszczenia. 

Całość instalacji podłogowej projektowanej wykonać zgodnie z 

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw 

Sztucznych” oraz katalogami i wytycznymi firm będących producentami 

zastosowanych materiałów. 
 

Uwaga: Przed wykonaniem wylewek i zakryciem należy wykonać próbę 

szczelności wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów  

z tworzyw sztucznych” na ciśnienie 0,6 MPa. Jeżeli zalecenia producenta 

rur odnośnie prób ciśnieniowych są bardziej rygorystyczne próbę 

ciśnienia należy wykonać zgodnie z nimi. 
 

3.4.  RURARZE 

 

W projektowanym rozwiązaniu projektuje się zasilanie z rozdzielacza 

c.o. sześcio-obiegowego zlokalizowanego w części komunikacyjnej. 

Planuje się wykonanie rurarzu z rur typu Pex o średnicy Ø16 i Ø20 mm. 

Łączenie rur za pomocą złączek skręcanych oraz wg zaleceń producenta 

tych rur.  

Przewody dla grzejników płytowych należy prowadzić w bruzdach 
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ściennych, podłogowych lub po tynku. Rurociągi prowadzić z 

wymaganymi spadkami.  

W przejściach przez przegrody budowlane rurociągi układać w tulejach 

ochronnych.  

Dopuszcza się zastosowanie innego typu rur np. miedzianych 

instalacyjnych łączonych przez lutowanie na lut miękki. 
 

3.5.  AUTOMATYKA 

 

Kocioł sterowany jest elektronicznie automatycznym regulatorem 

temperatury wewnętrznej. Sterownik należy umieścić jak najdalej od 

grzejnika i w miejscu gdzie nie pada słońce. 
 

3.6.  PRÓBY CIŚNIENIA 

 

Próby szczelności instalacji na zimno i gorąco należy wykonać zgodnie  

z warunkami technicznymi odbioru instalacji z rur miedzianych.  

Próbę szczelności wykonać przy ciśnieniu 0,6 MPa. Czas trwania próby 

szczelności – 24 godziny. Po zakończeniu montażu instalację przepłukać 

wodą bieżącą w celu usunięcia zanieczyszczeń. 
 

4.0.  INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 
 

Pomieszczenia, w których zainstalowane będą odbiorniki sanitarne 

zasilane będą w wodę z istniejącego przyłącza Ø25 mm. 

Zimna woda doprowadzona będzie do następujących odbiorników: 

-  baterie natryskowe (kabiny prysznicowe) 

-  baterie umywalkowe i zlewozmywakowe 

-  płuczki ustępowe 

-  kocioł c.o.2-funkcyjny  

Całość instalacji wodociągowej projektuje się wykonać z rur PE 

stalowych ocynkowanych lub miedzianych łączonych przez lutowanie 

(w/g PN-74/H-7400). Przewody w obrębie wszystkich pomieszczeń w 

całości prowadzić pod tynkiem. Rurociągi po przeprowadzeniu próby 

szczelności przed zamurowaniem izolować termicznie pianką 

poliuretanową gr. 10 mm. 

Ciepła woda przygotowana będzie za pośrednictwem projektowanego 
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kotła c.o. 2-funkcyjnego, którego lokalizację przewidziano w 

pomieszczeniu garażu. 

W lokalu mieszkalnym zainstalowane będą następujące przybory 

sanitarne: 

1.  Umywalka             szt. 5 

2.  Zlewozmywak jednokomorowy    szt. 1  

3.  Zlew porządkowy              szt. 2 

4.  Płuczka z muszlą ustępową   szt. 3 

5.  Kabina natryskowa     szt. 2 

6.  Kocioł c.o. 2-funkcyjny   szt. 1 

Pomiar zużycia wody dokonywany będzie projektowanymi wodomierzem 

zlokalizowanym w magazynie (oznaczony na rys. jako pomieszczenie 

0/5). 

Za zestawem wodomierzowym następuje rozdział na instalację wody 

zimnej      i ciepłej.   

W miejscach przejść przez przegrody przewody prowadzić w tulejach 

osłonowych. 

W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń 

między tuleją, a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym. 

Podczas montażu, rozruchu i eksploatacji instalacji wody stosować się 

do zaleceń „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru zgodnie z 

projektem technicznym, obowiązującymi normami p.poż oraz Warunków 

Technicznych cz. I Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
 

4.1.  PRÓBA SZCZELNOŚCI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 
 

Próby szczelności wody zimnej i ciepłej należy wykonywać: 

-  przy temperaturze powietrza wewnątrz mieszkania powyżej 5oC; 

-  przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej. 

Przed przystąpieniem do próby instalację należy przygotować. 

Polega to na odłączeniu armatury, która może zakłócać próbę lub ulec 

uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne). Odłączone elementy należy 

zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji należy 

przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną 

do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie 

próbne wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w instalacji. 
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Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do 

pierwotnej wartości, co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek 

ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. 

W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien 

przekroczyć  

0,02 MPa. Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić poprzez 

obserwację szczelność połączeń 
 

Uwaga: 

W czasie próby należy utrzymywać stała temperaturę, ponieważ może 

to wpłynąć na zmiany ciśnienia. Dla instalacji wody ciepłej po wykonaniu 

szczelności należy wykonać próbę „na gorąco”, wypełniając instalację 

ciepłą wodą o temperaturze +55oC i ciśnieniu 0,6 MPa. 
 

4.2.  INSTALACJA KANALIZACYJNA 
 

Projektowana instalacja kanalizacyjna w budynku OSP zbierać będzie 

ścieki przez projektowane piony kanalizacyjne Ø110 mm (lokalizacja na 

rys. nr S6), 

a następnie projektowanym poziomem kanalizacyjnym transportowane 

będą na zewnątrz budynku do sieci zewnętrznej poprzez przyłącze 

kanalizacji sanitarnej które wykonane zostanie wg odrębnego 

opracowania.  

Przewody kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach ściennych i w 

sposób pokazany na rysunkach instalacji kanalizacyjnej. Połączenia do 

przyborów sanitarnych należy również wykonać w bruzdach ściennych 

lub po tynku.  

Wszystkie urządzenia sanitarne należy zaopatrzyć w zamknięcia wodne.  

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy wykonać w tulejach 

ochronnych uszczelniając je kitem plastycznym. 

Po wykonaniu kanalizacji należy poddać ją próbie szczelności zgodnie z 

normą PN-81/B-10700/00 instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. 

W budynku zainstalowane zostaną następujące przybory sanitarne 

wymagające odprowadzenia ścieków: 

1.  Umywalka           5 szt. – średnica podejścia odpływowego Ø32 PE 
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2.  Muszla ustępowa z spłuczką  3 szt. (kompakt) – średnica podejścia  

 odpływowego Ø100 PCV 

3.  Kabina natryskowa 2. szt. – średnica podejścia  

 odpływowego Ø50 PCV 

4.  Zlewozmywak jednokomorowy 1 szt. – średnica podejścia odpływowego 

 Ø50 PE 

5.  Zlew porządkowy  2 szt. – średnica podejścia odpływowego  

 Ø50 PE 

6.  Kratka ściekowa 4 szt. – średnica podejścia odpływowego  

 Ø50 PE 
 

5.0.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (MIESZKANIA) 
 

Na podstawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki  

i ich usytuowanie rozdział Nr 7 stwierdza się, że zaprojektowane 

wewnętrzne instalacje: wod-kan, gazowa i c.o. w budynku OSP wraz z 

montażem kotła gazowego i przyborów sanitarnych przy ulicy Główna Nr 

30 w Łosiowie  

nie wpłynie negatywnie, ani nie pogorszy obecnego stanu budynków.  

Obszar oddziaływania obiektu objętego opracowaniem ogranicza się do 

terenu zlokalizowanego w miejscowości Łosiów ul. Główna Nr 30 Dz. 

295 

 

6.0.  OCENA EKOLOGICZNA W ODNIESIENIU DO ROZPORZĄDZENIA 

MINISTRA  

INFRASTRUKTURY Z DNIA 03.07.2003 r. §11 UST. 2 PKT 10. 

 

6.1.  Zagospodarowanie, jakość wody oraz ilości, jakości i sposoby 

odprowadze-nia ścieków. Budynek OSP pobiera wodę z sieci 

miejskiej – ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Powyższe 

odbywać się będzie za pośrednictwem istniejącego przyłącza 

wodociągowego i projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej 

oraz poprzez projektowane instalacje wewnętrzne. 

6.2.  Emisja zanieczyszczeń w tym zapachów pyłowych i płynnych. W 

budynku zainstalowany będzie kocioł c.o. na paliwo. Zgodnie z 
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Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 30.08.2001 r. – brak 

jest określonych limitów ilości spalin emitowanych przez urządzenie 

jw. 

6.3.  Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. Montaż kotła nie będzie 

powodować wytwarzania odpadów stałych. 

6.4.  Wykonane prace projektowane nie będą powodować hałasu jak 

również promieniowania i innych zakłóceń. 

6.5.  Emisja hałasu i wibracji. Zakres wykonanych prac określonych 

niniejszym projektem nie będzie powodować wytwarzania hałasu a 

tym samym uzgodnienia projektowane nie wymagają zastosowania 

dodatkowych środków zabezpieczających. 

6.6.  Wpływ na drzewostan i powierzchnię ziemi oraz o wody 

powierzchniowe i podziemne – brak. 

 

7.0.  UWAGI KOŃCOWE 
 

7.1. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru” cz. II. – Instalacje sanitarne. 

7.2. Do prowadzonych prac remontowych zastosować materiały dopuszczone 

do stosowania w budownictwie i posiadające odpowiednie atesty i 

certyfikaty. 

7.3. Wszystkie roboty budowlane należy powierzyć do wykonania osobom    
        posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia branżowe. 

7.4. Całość robót modernizacyjnych w budynku należy prowadzić pod  
 nadzorem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe. 

7.5. Rozpoczęcie prac należy zgłosić do Starostwa Powiatowego Wydziału 
Budownictwa w Brzegu i w przypadku budowy wewnętrznej instalacji 
gazowej uzyskać pozwolenie na jej budowę. 

7.6. Wszystkie roboty związane z prowadzoną modernizacją należy wykonać  
na własny koszt i we własnym zakresie. 

7.7. Teren doprowadzić do stanu z przed rozpoczęciem robót budowlanych,  
a gruz wywieźć na własny koszt. 

Wszelkie, ewentualnie powstałe szkody w trakcie prowadzenia prac przez osoby 
trzecie, należy usunąć własnym staraniem i na własny koszt. 

                     Projektant     
             Branża sanitarna    
 
 
           ................................................... 

                               Ryszard Borkowski  

               Upr. 52/95/Op 
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CZĘŚĆ OPISOWA- CZĘŚĆ BUDOWLANA 

ZAKRES ROBÓT: 

1) przygotowanie terenu pod budowę budynku, 

2) roboty rozbiórkowe, 

3) roboty ziemne, 

4) wykonanie ław fundamentowych wraz z izolacją p/ wodną, 

5) murowanie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji p/ wodnej, 

6) zagęszczenie gruntu/ podsypki piaskowej, 

7) wykonanie płyty żelbetowej wraz z izolacja p/ wodną, 

8) murowanie ścian nadziemia wraz z osadzeniem nadproży, 

9) wykonanie wieńców, 

10) montaż prefabrykowanej konstrukcji stalowej, 

11) montaż pokrycia dachowego, 

12) osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, 

13) montaż instalacji wentylacji hybrydowej i odciągów, 

14) przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych (wod.- kan., c.o. i c.w.u., elektr.), 

15) roboty wykończeniowe, 

16) wykończenie elewacji, 

17) budowa stopy fundamentowej i montaż prefabrykowanego słupa strunobetonowego, 

18) przebudowa przyłącza wodociągowego, 

19) likwidacja nitki ks przebiegającej pod projektowaną (rozbudowywaną częścią budynku), 

przyłącze ks wg odrębnego opracowania, 

20) utwardzenie nawierzchni gruntowych i zagospodarowanie terenu, 

21) uporządkowanie terenu po robotach budowlanych. 

Zagospodarowanie terenu stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych: 

• Możliwość przysypania ziemią, 

• Możliwość upadku z wysokości powyżej 1m,  

• Możliwość powstania zagrożenia podczas obsługi sprzętu budowlanego 

• Możliwość oślepienia, oparzenia w trakcie wykonywania spawów montażowych 

• Możliwość porażenia prądem przy eksploatacji maszyn i narzędzi o napędzie elektrycznym 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie BHP  

pracowników w zakresie prowadzenia robót montażowych i remontowo-budowlanych każdorazowo 

przy  zmianie stanowiska roboczego określonym w : 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r  w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (DZ.U. z 1997r nr 129, poz. 844) 

W czasie prowadzenia robót elewacyjnych nad wejściami do budynku wykonać daszki 

ochronne. Teren prowadzonych robót winien być wygrodzony. 

Wszystkie zaistniałe wypadki należy niezwłocznie zgłaszać odpowiedniemu kierownikowi budowy, w 

przypadku zagrożenia życia i zdrowia niezwłocznie zawiadomić pogotowie ratunkowe, w przypadku 

pożaru , awarii, i innych zagrożeń należy przeprowadzić ewakuację najbliższym wyjściem. 

 Opracowanie: inż. Sławomir Śliwka

     

 .................................................................. 

Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Stręg Kukuła Projektant: mgr inż. Marcin Kajdas 

.......................................................................... ........................................................ 
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CZĘŚĆ OPISOWA- CZĘŚĆ INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

W wymaganiach oświetleniowych uwzględniono normy: PN - 84/E - 02033. W 

wymaganiach ochrony przed 

  porażeniem prądem elektrycznym uwzględniono obowiązujące przepisy zawarte w: 

  Ustawie z dn. 27 marca 2003r - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003r nr 80 póz. 718 ), 

normie PN IEC 60364 

  ( norma wieloarkuszowa). Układanie kabli i przewodów - norma PN - 76/E - 051125.  

  Zagrożenie dla środowiska nie występuje. 

-  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
  Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: 

· Wykonanie tras koryt oraz rur osłonowych dla przewodów, 

· Wykonanie tablicy elektrycznej 

· Wykonanie instalacji zasilenia oraz sterowania odbiorów technologicznych, 

· Wykonanie pomiarów elektrycznych izolacji wykonanych obwodów, 

· Załączenie instalacji pod napięcie, sprawdzenie poprawności działania i wykonanie 

pomiarów   elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

· Uruchomienie wykonanych instalacji elektrycznych. 

· Przekazanie niezbędnych dokumentów odbiorowych m.in. dokumentacji 

powykonawczej, protokołów z wykonanych pomiarów, itd. 

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
· praca na wysokości przy montażu instalacji , 

· praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego 

-   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
  robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 
- podłączenie WLZ-tu. 

- prace budowlane w obrębie budynku ( wykonanie  rozbudowy budynku, remont  dachu, 

  wykonanie elewacji )  

  Istniejąca linia zasilająca N.N. w obrębie remontowanego budynku OSP stanowi zagroże- 

   nie prowadzonych prac remontowych budynku. 

  Po remoncie zmniejszy się odległość nieizolowanych przewodów  linii N.N. od powierzchni  

  dachu i zabudowanych  na nim urządzeń wentylacyjnych, dlatego proponuje się wymianę 

  linii zasilających i odpływowych na przewody izolowane. 

-  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
     realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Podłączenia wykonywanych instalacji i przewodów WLZ należy wykonać po uprzednim 

wyłączeniu napięcia w sieci zasilającej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego 

pojawienia się napięcia. 

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i 

bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez 

pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde przedsiębiorstwo 

wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa. 

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
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bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
· Powołanie kierownika robót. 

· Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej 

pomocy, BHP i P. Poż. 
· Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed 

przystąpieniem do  realizacji robót na stanowiskach pracy. 

· Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i 

bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. 
· Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym. 

Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania 

prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach 

elektroinstalacyjnych: 

- w sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej, 

stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny i odpowiedni sprzęt BHP. 

  Projektant: inż. Bożena Lechowicz

  

 ............................................................. 
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CZĘŚĆ OPISOWA- CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE 

ZAKRES ROBÓT 
 

W zakres robót części instalacyjnej wchodzi: 

- wykonanie projektowanych instalacji wewnątrz budynku – roboty 

ogólnobudowlane. 

Kolejność wykonywania poszczególnych instalacji uzależnić od bieżącego 

postępu robót budowlanych.  

 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 

 

Na terenie działki nie występują budynki stanowiące zagrożenie 

 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROZENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 

Nie występują. 

 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

 

Możliwość upadku ludzi z rusztować przy montażu instalacji wewnątrz 

budynku. 

Możliwość upadku na ludzi narzędzi i materiałów 

 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

 

W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na 

budowie instruktaż stanowiskowy w czasie, którego należy omówić sposób 

prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby 

zabezpieczeń. 

 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZE-

ŃSTWOM 

 

Rusztowania na poziomie roboczym zabezpieczyć barierką. Strefy, w 

których odbywają się prace na wysokości należy zabezpieczyć przed 



63 

 

dostępem pracowników nie uczestniczących bezpośrednio przy robotach. 

Miejsca prowadzonych robót zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych.  

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej 

kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  

Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy 

przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym 

planem prac zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r. Przed dopuszczeniem 

pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież roboczą 

i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice 

ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów 

mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, 

wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników  

i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.  

Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i 

ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne 

atesty. 

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu 

numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży  

pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń 

przeciwpożarowych. 

 

Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice 

proszkowe, koce gaśnicze). Zakres prowadzonych robót zapewnia 

utrzymanie istniejących dróg umożliwiające ewakuację, komunikację i 

dojazd wozu pożarnej lub karetki pogotowia przez okres prowadzonych 

robót.  

Przestrzeganie ogólnych warunków bhp.  

Z uwagi na to, że na przedmiotowej inwestycji nie występują szczególne 

zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy określone w szczegółowym 

zakresie robót budowlanych niniejszy projekt nie wymaga opracowania 

instrukcji i planu bioz, którego podstawą jest art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane §2 i 6 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U.  

Nr 129 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bioz oraz planu bioz. §2 
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i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpiecze-ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

               Projektant     
             Branża sanitarna    
 
 
           ................................................... 

                               Ryszard Borkowski  

               Upr. 52/95/Op 
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Obiekt: BUDYNEK OSP 

Adres: 49-330 Łosiów; ul. Główna 30 

                   dz. nr 295 

Inwestor: GMINA LEWIN BRZESKI 

                  ul. Rynek 1  

                  49-340 Lewin Brzeski 

 

inż. Sławomir Śliwka 

 

 „PROKO-ART” inż. Sławomir Śliwka 
49-305 Brzeg ul. ks. Makarskiego 33/15 

NIP 747-181-42-43 
TEL. +48 602-597-155 
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                  49-340 Lewin Brzeski 

inż. Sławomir Śliwka 

 

 „PROKO-ART” inż. Sławomir Śliwka 
49-305 Brzeg ul. ks. Makarskiego 33/15 

NIP 747-181-42-43 
TEL. +48 602-597-155 
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Brzeg, grudzień 2020r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (ujednolicony tekst Dz. U. 

2018 poz. 1202) oświadczam że PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W ŁOSIOWIE przy ul. Głównej 30, 49-330 Łosiów,  

dz. nr 295 wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej w branży: 

 Architektonicznej 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 

 

 Konstrukcyjnej 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 

 Sanitarnej 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 

 Elektrycznej 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 
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Brzeg, grudzień 2020r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (ujednolicony tekst Dz. U. 

2018 poz. 1202) oświadczam że, obiekt budowlany objęty PROJEKTEM BUDOWLANYM 

ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W ŁOSIOWIE przy ul. Głównej 30, 

49-330 Łosiów, dz. nr 295 jest obiektem o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia w branży: 

 Architektonicznej 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 

 

 Konstrukcyjnej 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 

 Sanitarnej 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 

 Elektrycznej 

 ………………………………………….. 
 (podpis) 
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