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ZESTAWIENIE KODÓW CPV 
 
BRANŻA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA 
 
Zagospodarowanie: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
 
Wewnętrzne budynek: 
45262300-4  Betonowanie 
45262321-7  Wyrównywanie podłóg 
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 
45262360-2  Cementowanie 
45262500-6  Roboty murarskie i murowe 
45262522-6  Roboty murarskie 
45262600-7  Różne specjalne roboty budowlane 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45343220-1  Instalowanie gaśnic 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421111-5  Instalowanie framug drzwiowych 
45421120-1  Instalowanie progów 
45421141-4  Instalowanie przegród 
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych 
45431000-7  Kładzenie płytek 
45442100-8  Roboty malarskie 
45442110-1  Malowanie budynków 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
BRANŻA INSTALACJE SANITARNE 
 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
44163112-8  Układ kanalizacyjny 
45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45314310-7  Układanie kabli 
45315000-8  Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 
45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45317000-2  Inne instalacje elektryczne 
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1. P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U 
 

1.1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność 
realizacji obiektów. 

 

Przedmiotem inwestycji jest remont murowanego budynku świetlicy wiejskiej. Inwestycja przeznaczona 
jest do celów wypoczynku, rekreacji.  
 
Przewiduje się kompleksową realizacje przedmiotu inwestycji w zakresie: 
- remontu murowanego budynku świetlicy w branży budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji  
  elektrycznych. 
- wykonanie utwardzenie terenu działki 
 
W zakresie budynku świetlicy projektuje się wykonanie: 
- ścian działowych murowanych, 
- wymianę stolarki drzwiowej,   
- roboty wykończeniowe[tynkowanie, malowanie, płytkowanie, sufity podwieszane] 
-  kompletne wyposażenie obiektu w instalacje [wg projektów branżowych] 
- wyposażenie w elementy stałe i ruchome przewidziane programem. 
 
 
Lokalizacja:  
 
GMINA BABORÓW 

OBRĘB DZIEĆMARÓW,  
DZ. NR 396/4 
 
Inwestor:  
 
GMINA BABORÓW 
 48-120  Baborów  
ul. Dąbrowszczaków 2a 
 
Podstawa opracowania: 
1. Umowa na wykonanie prac projektowych. 
2. Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej 
3. Informacja terenowo – prawna 
4. Wizja lokalna terenu inwestycji. 
5. Inwentaryzacja obiektu  
6. Uzgodniona koncepcja rozwiązań z Inwestorem 
7. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i warunków technicznych dla budynków.  
 
Parametry techniczne obiektu: 
KATEGORIA IX,  k = 4,0  w = 1,0 
Obiekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń P.Poż. 
 
Budynek niski (N) przeznaczony do celów wypoczynku – zgodnie z §213 ust. 2 pkt A  nie stawia się mu 
wymagań dotyczących klas odporności pożarowej wynikającej z §212 
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1.2.  Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. 

Z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu. 

 
W stanie istniejącym działka nr 396/4 jest terenem zabudowanym przedmiotowym budynkiem świetlicy. 
Teren działki przed i za budynkiem posiada zdewastowane technicznie utwardzenia asfaltowo- 
betonowe przewidziane do rozbiórki i utylizacji.  
W ich miejscu zostanie wykonane korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne projektowanych 
utwardzeń terenu działki – cały urobek przewidziany do odwozu na wysypisko.  
 

1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. 

W tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem 
wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

    
Układ komunikacyjny; 
Projektowane ciągi komunikacyjne znajdują się na wewnętrznym terenie objętym opracowaniem, będą 
umożliwiały dotarcie do projektowanych obiektów. Zaprojektowano utwardzenie terenu działki z obydwu 
stron budynku.  Część z przodu budynku[od drogi publicznej] wykonana zostanie z kostki betonowej 
szarej gr. 8cm na podbudowach z piasku oraz 2 warstw kruszywa 0/63mm oraz 0/31,5mm 
odgrodzonych krawężnikami.  
Utwardzenie za budynkiem wykonać należy z kostki betonowej gr. 6cm, w kolorze szarym, na 
podbudowie z piasku i 2 warstw kruszywa 0/63mm oraz 0/31,5mm, zamkniętej obrzeżem betonowym.  
 
Sieci uzbrojenia terenu; 
Dla potrzeb remontu świetlicy jest podłączenie projektowanej inwestycji do podziemnej istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu – włączenia wewnątrz budynku w zakresie projektowanych instalacji: 
- sieć wodociągowa – istniejąca 
- sieć kanalizacyjna sanitarna – istniejąca 
- sieć elektroenergetyczna – istniejąca 
- sieć kanalizacyjna deszczowa – istniejąca 
 
Ukształtowanie terenu 
Przyjęto, że teren jest płaski, wymaga niewielkiej makroniwelacji w zakresach średnich 40/50 cm. 
Wszelkie spadki podłużne projektowane na ciągach komunikacyjnych nie przekraczają 1%, a spadki 
poprzeczne 1%.  
 
Ogrodzenie terenu: 
Od strony drogi nie występuje, na zapleczu budynku istniejące – nie przewiduje się prac w tym zakresie. 
 
Całość robot ziemnych wykonać mechanicznie – w celu uzyskania wymaganych parametrów 
zagęszczeń dla poszczególnych warstw. Przy wykonywaniu podbudów prace należy wykonywać 
warstwami o grubości maksymalnie 15 cm i przy zastosowaniu urządzeń zagęszczających ręcznych do 
parametrów minimum: 
 
IS≥1,00 
E1≥60 MPa, 
E2≥100 MPa, 
E2/ E1≥2,2. 
 
Prace zagęszczające wykonywać ręcznymi wibratorami płytowymi – nie stosować ciężkich wałów 
wibracyjnych. 
 
UWAGI: 
� roboty ziemne na obszarze objętym opracowaniem projektowym należy wykonać zgodnie z PN-S-

02205:1998 
� zmechanizowane prace należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie planem BiOZ 
� prace należy wykonywać pod nadzorem Inwestora oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego 
� zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy konsultować z Projektantem 
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� ewentualne nieścisłości wymiarowe należy skorygować w trakcie budowy 
� podczas wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP  
 

 

1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu. 

Powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni 
oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Zestawienie powierzchni działek: 
Opracowanie projektowe obejmuje w swoim zakresie dz. 396/4 zgodnie z częścią graficzną. 
 
 Lp. Opis Powierzchnia 

01. Powierzchnia całkowita działki:                                            dz.nr 396/4        
                                                                                              

0,0686 ha 

02.
Powierzchnia objęta opracowaniem (pow. potrzebna do zrealizowania 
zadania inwestycyjnego) 

 
510,86 m2 

 

03.
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku świetlicy 
 

290,86 m2 

04.
Powierzchnia utwardzeń terenu działki 

 
170,00 m2 

 
 

1.5. Ochrona zabytków. 

Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
Nie dotyczy – teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
Nie znajduje się w Rejestrze Zabytków oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
 

1.6. Eksploatacja górnicza. 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

 
Nie dotyczy - teren inwestycji znajduje się poza wpływami działalności górniczej. 
 

1.7. Przewidywane zagrożenia dla środowiska. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów bud. i ich otoczenia w zakresie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
Obiekt projektowany spełnia normy odrębne w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i 
sanitarnohigieniczne.  Projektowany obiekt oraz zagospodarowanie terenu nie powodują negatywnego 
wpływu na stan środowiska, a w znacznym stopniu podnoszą jakość warunków zagospodarowania. 
Materiały użyte do realizacji posiadają stosowne atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie. 
 
Istniejący budynek w pełni wpisuje się w konteksty urbanistyczne miejsca w którym został usytuowany.  
 
Usytuowanie obiektów od granicy działki i budynków sąsiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z poźn. zm. – nie wprowadza się 
zmian. 
 
Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Gromadzenie odpadków 
stałych w kontenerach na odpadki. 
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Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz nie występuje konieczność 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie. 
 
 

1.8. Inne dane. 

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

 
Nie dotyczy  
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2. P R O J.   A R C H I T E K T O N I C Z N O - B U  D O W L A N Y 

2.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. 

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w 
szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość. 

 
Projekt został opracowany na podstawie wytycznych Inwestora w zakresie obecnej i przyszłej funkcji, 
przeznaczenia obiektu. W wyniku analiz przeprowadzonych w ramach prac przedprojektowych 
opracowano wspólnie z Inwestorem rozwiązanie zachowujące obecną funkcję i przeznaczenie terenu, a 
zapewniające uzyskanie niezbędnych parametrów jakościowych i technicznych przedmiotowego 
obiektów. 
 
Parametry techniczne obiektu: 
KATEGORIA IX,  k = 4,0  w = 1,0 
Obiekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń P.Poż. 
 
Parametry techniczne systemowego budynku zaplecza: 
Obiekt niski [N], dwie kondygnacja nadziemna. 
Szerokość: 24,34m  
Długość:  11,95m   
Wysokość:  

- okap: 6,80 m 
- kalenica: 11,50 m 

Powierzchnia zabudowy 290,86 m2 
Powierzchnia użytkowa 275,33 m2 

Kubatura wewnętrzna  1128,85 m3 
 
Zestawienie powierzchni budynku świetlicy:  
 
PARTER - HKOND.= 250 cm[do sufitu podwieszanego]: 
Pom. nr Opis pomieszczenia Pow. [m2] WYKOŃCZENIE POSADZKI 

1.01 Komunikacja  19,30 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

1.02 Szatnia 8,33 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

1.03 WC damski/niepełnosprawni 8,47 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

1.04 WC męski śluza 2,33 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

1.05 WC męski  10,73 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

 RAZEM 49,16 m2 
 
PIĘTRO - HKOND.= 250 cm[do sufitu podwieszanego] i 350 cm [sala główna]: 
Pom. nr Opis pomieszczenia Pow. [m2] WYKOŃCZENIE POSADZKI 

2.01 Klatka schodowa 13,30 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

2.02 Sala główna 113,00 Deska podłogowa, parkiet 

2.03 Scena z zapleczem 32,88 Deska podłogowa 

2.04 Sala boczna 24,46 Deska podłogowa 

2.05 Kuchnia 21,67 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

2.06 Zaplecze 1 20,86 Płytki ceram., gresowe, antypoślizgowe 

 RAZEM 226,17 m2 
 
 ŁACZNIE CAŁY OBIEKT 275,33 m 2 
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2.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego. 

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego. 

 
Forma i funkcja:  
Projekt został opracowany pod kątem formy i funkcji ściśle według wytycznych Inwestora w oparciu 
obowiązujące przepisy. 
 
W zakresie dostosowania do krajobrazu nie nastąpiły zmiany w charakterze odbioru terenu –obiekt w 
sposób właściwy wpisuje się w otoczenie i stanowi z nim spójną całość. Posiada on poza 
pomieszczeniem świetlicy, kuchnię, magazyn i dwa sanitariataty - z podziałem na płeć. Obiekt posiada 
dach dwuspadowy kryty blachą trapezową.  
 
Spełnienie wymagań art 5 ust.1:  
1a) obiekt samodzielnie nie stanowi zagrożenia pożarowego i nie jest klasyfikowany, §213 warunki 
techniczne. 
 
1b) obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami, spełniono wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania obiektu w oparciu o Dział VII  Rozporządzenia, 
 
1c) warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska zostały w projekcie spełnione zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w oparciu o Dział VIII Rozporządzenia, Materiały i wyroby zastosowane w 
projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Obiekt nie będzie 
emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia, 
wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które 
zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń, czynników szkodliwych dla zdrowia 
wydzielanych przez grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem. 
W obiekcie zaprojektowane zostały grzejniki elektryczne, (sanitariaty i kuchnia) oraz piece na paliwo 
stałe, kaflowe – istniejące do remontu zduńskiego (obiekt użytkowany okresowo). 
 
W obiekcie zastosowano wentylację grawitacyjną oraz wspomaganą mechanicznie - wyciągową, 
zapewniono pełne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych użytkowników obiektu. Nawiew za pomocą 
nawietrzaków higrosterowalnych zainstalowanych w oknach PCV[okna nowe, istniejące]. 
Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie 
przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska przez użytkowników. 
Środki czystości do utrzymania porządku w obiekcie przechowywane będą w szafie gospodarczej w 
pom. nr 1.02- Szatnia. Woda do utrzymania porządku będzie pobierana z zaworu czerpalnego 
zlokalizowanego w pom. nr 1.03- WC damski/niepełnosprawni w okresach kiedy świetlica nie będzie 
użytkowana. 
 
1e) nie występują czynniki zewnętrzne powodujące konieczność zastosowania zabezpieczeń przed 
drganiami i hałasem, jak również sposób eksploatacji obiektu nie rodzi takiej potrzeby, 
 
1f) Nie dotyczy zakresu opracowania 
 
2) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną w zakresie zainstalowanych na obiekcie mocy, 
 
3) obiekt jest obiektem o konstrukcji która nie wymaga specjalistycznych zabiegów dla utrzymania 
właściwego stanu technicznego obiektu, należy wykonywać okresowe przeglądy i dokonywać bieżących 
napraw – zgodnie z wymogami jakie ciążą na użytkowniku/administratorze obiektu budowlanego  
 
4) obiekt spełnia wymogi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – 
zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokości[wewnątrz], , w zakresie sanitariatów 
zaprojektowano wspólny WC damski i dla osób niepełnosprawnych o przepisowych wymiarach oraz 
wyposażony w osprzęt i armaturę przewidzianą do obsługi osób niepełnosprawnych  - w zakresie 
dostępności kondygnacji drugiej przewiduje się zakup schodowego wyciągu przyporęczowego, w drugim 
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etapie realizcji 
  
5) nie dotyczy zakresu opracowania – obiekt nie jest miejscem pracy oraz nie jest przeznaczony na 
pobyt stały ludzi, 
 
6) nie dotyczy zakresu opracowania, 
 
7) nie dotyczy zakresu opracowania - obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się 
na terenie objętym ochroną WOKOZ w Opolu 
 
8) usytuowanie obiektu na działce zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi z poszanowaniem interesów osób trzecich – nie wprowadza się zmian 
 
9) obiekt projektowany nie ogranicza dostępu do drogi publicznej oraz nie narusza interesów osób 
trzecich, 
 
10) zakres projektu obejmuje prace budowlane ziemne przy wykonywaniu, których należy zastosować 
ogólne zasady BHP, nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracy na 
budowie, 
 

2.3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. 

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych 
obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych 
elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami 
eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, 
rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych 
warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego. 

  
BUDYNEK ŚWIETLICY 
 
Obiekt dwukondygnacyjny, częściowo  podpiwniczony[piwnica poza zakresem] został wykonany jako 
konstrukcja murowana. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne wynikają z typowych rozwiązań tego 
typu wielkości obiektów o prostej konstrukcji – nie prowadza się do nich zmian.  
 
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 
Szerokość: 24,34m  
Długość:  11,95m   
Wysokość:  

- okap: 6,80 m 
- kalenica: 11,50 m 

Powierzchnia zabudowy 290,86 m2 
 
POSADZKI: 
Tradycyjne wylewane z izolacjami przeciwwodnymi[pomieszczenia higieniczno-sanitarne] oraz istniejące 
wykończone pod płytkowanie masą samopoziomującą. Wykończenie płytkami gresowymi, 
antypoślizgowymi lub deską podłogową i parkietem[istniejące do cyklinowania i lakierowania]. 
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: 
Murowane z cegły pełnej w układzie jednowarstwowym, istniejące, przewidziane do szpachlowania, 
malowania i płytkowania. 
     
ŚCIANY DZIAŁOWE:  (wewnętrzne) 
 
1. Murowane: 
Działowe z bloczków Ytong działowe gr. 11,50 cm    
   
2. Ściany systemowe toalet – wykonane z laminatu HPL, kolor szary. 
 
-  w pom. nr 1.05 – ściany toalet wykonane na wysokość 200 cm i 15 cm przerwą przy podłodze. 
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DACH: (od zewnątrz do wewnątrz) 
 
Istniejący – nie wprowadza się zmian, poza zakresem opracowania.  
Do wykonania jedynie szczelne przejścia przewodów wentylacyjnych przez  połać dachu. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa: 
Szczegółowy opis stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Stolarka okienna PCV z 
szybami zespolonymi, istniejąca – projektuje się jej doposażenie w nawietrzaki higrosterowalne. 

 
Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe znajdują sie również w części graficznej niniejszego 
opracowania. Ponadto rozwiązania materiałowe pozostałych elementów obiektu, związanych z 
branżami: instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych znajdują sie we właściwych opisach branżowych 
i kartach katalogowych podstawowych materiałów. 
 
Zestawienie  i rodzaj wyposażenia budynku świetlicy: 
 
LP RODZAJ WYPOSAŻENIA ILOŚĆ 

SZTUK 
1 Miska ustępowa ceramiczna biała do zabudowy podtynkowej  2 
2 Deska sedesowa biała PVC 2 
3 Miska ustępowa dla niepełnosprawnych do zabudowy podtynkowej 1 
4 Deska sedesowa biała PVC dla niepełnosprawnych 1 
5 Umywalka wisząca ceramiczna, biała wraz z armaturą 2 
6 Umywalka  ceramiczna, biała  dla niepełnosprawnych wraz z armaturą  1 
7 Pisuar ceramiczny biały z zaworem spłukującym podtynkowym 4 
8 Zawór czerpalny ze złączką do węża + zawór spustowy 2+1 
9 Dozownik mydła w płynie - stal nierdzewna 2 
10 Podajnik ręczników papierowych - stal nierdzewna 2 
11 Uchwyt na papier toaletowy - stal nierdzewna 2 
12 Uchwyt na papier z zaciskiem do montażu na poręczy ( dla niepełnosprawnych) 1 
13 Lustro – do montażu nad umywalką 2 
14 Lustro z zestawem uchwytów do uchyłu ( do montażu nad umywalką dla 

niepełnosprawnych) 
1 

15 Kosz na śmieci łazienkowy 6l- stal nierdzewna 2 
16 Szczotka toaletowa 3 
17 Kratka ściekowa podłogowa, stal nierdzewna 3 
18 Uchwyt uchylny ścienny– U1 dł 800 mm, Ø 30mm, nierdzewny 1 
19 Uchwyty do umywalki stałe poziome - U3 - dł 600 mm, Ø 30 mm, nierdzewny 2 
20 Zmywarka do naczyń 60cm nr 3 1 
21 Szafka pod zlewozmywak szer. 80cm laminat HPL  1 
22 Zlewozmywak stalowy, dwukomorowy 1 
23 Szafka kuchenna szer. 80 cm z szufladami, laminat HPL nr 2 1 
24 Szafka kuchenna szer. 80 cm z półkami, laminat HPL  nr 1 5 
25 Szafka kuchenna szer. 80 cm z półkami, laminat HPL  wys. 180 cm, nr 4 1 
26 Lodówka z zamrażarnikiem poj do 120l klasa AA  1 
27 Szafka kuchenna szer. 80 cm z półkami wisząca 4 
28 Blat kuchenny szer. 60cm laminat HPL 5,40 mb 
29 Stół kuchenny, laminat HPL  100*200cm 1 
30 Wieszaki ścienne, podwójne dł. 1,5m- stal nierdzewna  3 
31 Ogrzewacz wody typu np Aga 4,5kw 3 
32 Szafka metalowa z półkami na środki czystości zamykana na zamek patentowy( 

szer. 120cm x gł. 60cm x wys. 180 cm) malowana proszkowo w kolorze czarnym 
1 

33 Szafka metalowa magazynowa zamykana na zamek patentowy( szer. 120cm x gł. 
60cm x wys. 180 cm) malowana proszkowo w kolorze czarnym 

1 

34 Gaśnica  ABC 4,0 kg w szafkach stalowych podtynkowych 2 
 
 



                                                                                                 

Załącznik graficzny do zgłoszenia robót budowlanych dot. budynku świetlicy wiejskiej w m. Dziećmarów            str. 11 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE  "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1,48 - 100 Głubczyce, tel. 77 485 21 79, 500 253 296,  

 
 

 
 
 

 

Przed zamówieniem elementów wyposażenia oraz wykonaniem prac montażowych wszystkie wymiary 
sprawdzić na budowie, a szczegóły należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem obiektu. 
 
UWAGI: 
• Płytki podłogowe powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 

opracowanym dla określonego zastosowania. 
• W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 

• Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. 
 
 

2.4. Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z 
tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

 
Obiekt spełnia wymogi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – 
zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokości [wewnątrz], z pomieszczeniem 
sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb. Pozostałe aspekty dostępności obiektu ze względu na 
możliwości finansowe Inwestora zostaną zrealizowane w etapie drugim, w latach kolejnych.  
 

2.5. Dane technologiczne. 

W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi. 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania – obiekt nie posiada urządzeń oraz wyposażenia technologicznego 
związanego ze swoją funkcją. 
 

2.6. Nawiązania do warunków terenu. 

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż 
jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne 
ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych. 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania  
 

2.7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. 

Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 
przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, 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, przy czym należy przedstawić: 
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych — założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów 
techniczno-budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie, 
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie 
wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami. 

 
W zakresie instalacji projekt przewiduje wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz 
elektrycznej w budynku świetlicy. Założenia przyjęte do obliczeń, ich wyniki wraz z uzasadnieniem 
doboru rodzaju i wielkości urządzeń zostały przedstawione w opracowaniach branżowych w dalszej 
części dokumentacji projektowej. 
 
Instalacja gazowa: brak 
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2.8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych. 

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 występują w zakresie opracowania. 
 

2.9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno--użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw 
ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w zależności od potrzeb: 
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z 
wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, 
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze — właściwości cieplne przegród 
zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, 
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na 
gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego, 
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące 
oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania – zadanie remontowe, nie powodujące zmian w stanie zastanym 
przegród zewnętrznych. 
 

2.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko. 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie pod względem: a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w 
tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, d) emisji 
hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i 
techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

 
Ad a) zgodnie z warunkami zainstalowanymi - dane zawarte w części branżowej dokumentacji 
projektowej 
Ad b)  nie dotyczy – obiekt projektowany nie wytwarza zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i 
płynnych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) § 
2 i 3 
Ad c)  odpady bytowe wytwarzane nie stanowią zagrożenia i będą odbierane przez właściwy Zakład 
Oczyszczania na podstawie odrębnej umowy  z Użytkownikiem obiektu  
Ad d)  nie dotyczy 
Ad e)  obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, zlokalizowany został na terenie 
przeznaczonym do tego typu zabudowy, przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują zagrożenia dla 
środowiska i zdrowia ludzi. 
 
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz nie występuje konieczność 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie. 
 

2.11. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1 000 m2, określonej zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi właściwości użytkowych w 
budownictwie oraz określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych — analizę 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. 

 
Nie dotyczy. 
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2.12. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

 
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż ( Dz.U. nr 121, poz. 
1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.). 
 
1. Powierzchnia, wysoko ść, liczba kondygnacji: Budynek niski, jednokondygnacyjny, 
niepodpiwniczony, na rzucie prostokąta; 
 
Powierzchnia zabudowy 290,86 m2 

Powierzchnia użytkowa 275,33 m2 

Kubatura 1128,85 m3 
 

 
2. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących: Nie dotyczy 
 
3. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych:  brak występowania substancji palnych. 
 
4. Przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego:  Nie dotyczy 
 
5. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywan ą liczb ę osób na ka żdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach: – Maksymalną liczbę użytkowników mogących jednocześnie 
przebywać w poszczególnych pomieszczeniach budynku <50 osób 
 
6. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych: Nie dotyczy 
 
7. Podział obiektu na strefy po żarowe: jedna strefa pożarowa 
 
8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: Nie dotyczy  
 
9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne (bezpiecze ństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:  
 
Ze wszystkich pomieszczeń zapewniona została właściwa możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce 
na zewnątrz obiektu.  
Szerokość drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych 0,9 m, wyposażone w samozamykacze. 
Dopuszczalne długości przejść i dojść ewakuacyjnych nie zostały przekroczone. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr   75, poz.   690 z 2002 r.) wraz z późniejszymi 
zmianami projektowany obiekt nie wymaga zastosowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ani 
przeszkodowego – mimo to dla podniesienia bezpieczeństwa zastosowano oświetlenie awaryjne 
kierunkowe oraz awaryjne z godzinnym podtrzymaniem na sali głównej i bocznej. 
 
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych:  
Zastosowano główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z opracowaniem branżowym w części 
elektrycznej dokumentacji. 
 
11. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga ń wynikaj ących z 
przyj ętego scenariusza rozwoju zdarze ń w czasie po żaru, a w szczególno ści: stałych urz ądzeń 
gaśniczych, systemu sygnalizacji po żarowej, d źwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji 
wodoci ągowej przeciwpo żarowej, urz ądzeń oddymiaj ących, d źwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych:  
 
W związku z brakiem konieczności zastosowania stałych systemów gaśniczych przyjęto urządzenia: 
gaśnice typu ABC 4 kg – 2 szt. 
 
12. Wyposa żenie w ga śnice: Jako czynnik gaśniczy należy zainstalować gaśnicę typu ABC przy 
drzwiach w korytarzu [piętro i parter] o pojemności min. 4kg  
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13. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru:  
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych projektowany obiekt nie wymaga 
zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
 
14. Drogi po żarowe:  
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych projektowany obiekt nie wymaga 
doprowadzenia do niego drogi pożarowej. Obiekt będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi publicznej. Pomiędzy obiektem i drogą nie występują żadne przeszkody mogące utrudniać 
ewentualną akcję gaśniczą. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1 Umowa zawarta z Inwestorem. 
1.2 Projekt architektoniczno – budowlany. 
1.3 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt: 
 2.1 instalacji wodociągowej 
 2.2 instalacji kanalizacji sanitarnej 
 2.3 wentylacji grawitacyjnej 

3. DANE OGÓLNE 
Realizowanym zadaniem jest remont świetlicy wiejskiej.  
Obiekt który jest przedmiotem opracowania jest zlokalizowany na działce  nr 396/4 w Dziećmarowie. 

4. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 
 

4.1 Przyłącze wodociągowe 
  

Istniejące – do wymiany i doposażenia zestaw wodomierzowy zgd z częścią graficzną. 
 

4.2 Instalacja  zimnej  wody 
 

a) Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe  
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie założeń architektonicznych i danych 
literaturowych: - ilość osób korzystających z pomieszczeń sanitarnych: 45 
 
Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przyłącza i doboru wodomierza. 

 
Rodzaj przyboru ilo ść przyborów qn Σ qn 
Umywalki 3 0,14 0,42 
Zlewozmywak 1 0,14 0,14 
WC 3 0,13 0,39 
Pisuar 4 0,30 1,20 

          RAZEM:         2,15 
qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

Dla Σ qn = 2,15  q =  0,682(2,15)0,45 – 0,14 = 0,82 dcm3/s 
 
b) Dobór wodomierza 

q - normatywny wypływ z punktów czerpalnych 
q = 0,82 dcm3/s 
 
qw – umowny przepływ wodomierza 
q w = 2 x q dcm3/s 
q w = 2 x 0,82 dcm3/s 
q w = 1,64 dcm3/s 
 
Dla potrzeb pomiaru zużycia wody zaprojektowano montaż wodomierza JS-10 DN20 produkcji 
PoWoGaz 
 
c) Opis instalacji zimnej wody 

Istniejące przyłącze do budynku zakończone będzie w projektowanej, zamykanej szafce wodomierzowej 
wnękowej znajdującej się w pom. nr 1.03. Projektowanym urządzeniem pomiarowym jest wodomierz 
skrzydełkowy jednostrumieniowy typu JS-10 DN 20 produkcji PoWoGaz. Wewnętrzna instalacja wody 
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zimnej zasila projektowane punkty poboru wody. Przed i za wodomierzem zainstalować należy zawory 
kulowe przelotowe odcinające. Za zaworem przelotowym i wodomierzem głównym zainstalować należy 
zawór antyskażeniowy typu EA.  

Instalacja rozdzielcza prowadzona jest w pomieszczeniach z rur, złączek i kształtek z polipropylenu (PP) 
prowadzone w ścianach, połączenia zgrzewane systemowe; kolor biały. Przewody poziome prowadzone 
pod tynkiem z termoizolacji zgd. z Rozporządzeniem.   
Przed zakryciem rury należy zaizolować izolacją Thermafex. Dopuszcza się wykonanie wewnętrznej 
instalacji wodociągowej z rur miedzianych łączonych przez lutowanie pod warunkiem zastosowania rur o 
średnicach odpowiadających średnicy rur polipropylenowych. Montaż rur wykonać należy zgodnie z 
instrukcjami producenta.  
 
4.3 Instalacja ciepłej wody . 

 
Dla ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych i aneksie kuchennym do umywalek i zlewozmywaka 
przewidziany został montaż elektrycznych podgrzewaczy wody, podumywalkowych o mocy 4,50 kW.  
Podłączenie do armatury wężami elastycznymi w oplocie – pod każdym podejściem zawory odcinające 
zgd. z częścią graficzną.  
Projektowane urządzenia przygotowujące ciepła wodę zasilane będą z projektowanej wewnętrznej 
instalacji zimnej wody.  

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Ścieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane będą do wewnętrznej instalacją kanalizacji 
sanitarnej. Miejsce włączenia kanalizacji wskazane zostało na rysunku.  
 
Projektowana wewnętrzna instalacja kanalizacyjna składa się z poziomych przewodów odpływowych 
ułożonych w gruncie pod posadzką oraz z pionu kanalizacyjnego i podejść odpływowych od urządzeń 
sanitarnych z rur i kształtek PVC, kolor szary. Poziome przewody odpływowe podposadzkowe ułożyć 
należy na podsypce piaskowej o grubości 15 cm , a następnie zasypać piaskiem i zagęścić 
mechanicznie. Średnice poziomych przewodów odpływowych wynoszą ∅160mm, ∅50mm, w spadku 
3%. Poziome przewody odpływowe zakończone zostały pionem kanalizacyjnymi o średnicy ∅75 mm. 
Pion kanalizacyjny Ø75połączony z wc,  powyżej wc rura Ø75 do wywiewki, zakończonej nad dachem 
kominkiem wentylacyjnym.  
U podstawy pionu nad posadzką zainstalować należy rewizję kanalizacyjną odpowiadającą średnicy 
pionu. 
Odprowadzenie z umywalek, pisuarów, wpustów podłogowych – rura ∅=50mm 

6. WENTYLACJA  
 

Zaprojektowano wentylację grawitacyjną i grawitacyjną wspomaganą mechanicznie, wywiewną odrębną 
dla każdego pomieszczenia składającą sie z kratki wentylacyjnej oraz wentylatora wyciągowego 
umieszczonych na pionach wentylacyjnych[pomieszczenia higieniczno – sanitarne i szatnia]. 
Wentylatory wyciągowe załączane wraz z oświetleniem, z opóźnieniem wyłączenia min. 5 minut; 
o wentylator wyciągowy EDM200 - 4 szt. 
o nawietrzaki higrosterowalne EMM707  - 14 szt. 

7. OGRZEWANIE 

Zaprojektowano w pomieszczeniach sanitarnych ogrzewanie za pomocą grzejników elektrycznych 
zasilanych zgodnie z częścią elektryczną.  
Pomieszczenia na piętrze ogrzewane istniejącymi piecami kaflowymi na paliwo stałe – założono na 
etapie realizacji ich kompleksowy remont w wykonaniu zduńskim. 
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8. UWAGI KOŃCOWE 
 
o Roboty ziemne porzedzić należy właściwym zabezpieczeniem terenu prac oraz prowadzić należy je 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II 
instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 2 .  

o Wykonywany wykop należy odeskować z zastosowaniem rozpór lub wykonać wykop na rozkop . 
o Dna wykopów należy ręcznie wyprofilować i wykonać podsypkę piaskową pod układane przewody. 

Wykopy zasypywane piaskiem należy zagęścić mechanicznie . 
o Przy wykonywaniu robót obowiązują: 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - PN-B-10736:1999 „Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania." 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" 
- Instrukcja wykonania, odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 
polietylenu" opracowane przez C.T.B.K. - Warszawa 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 
1. Temat opracowania 
Tematem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej. 
 
2. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią:    

− umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a Jednostką Projektową 
− podkłady branży budowlanej i sanitarno – wentylacyjnej 
− wytyczne przyłączenia do sieci 
− ustawa „ Prawo Budowlane„  normy i przepisy. 

 
3. Zakres opracowania 
Zakresem opracowania projektu budowlano – wykonawczego ujęto: 

− instalację oświetlenia pomieszczeń świetlicy, 
− instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 
− instalację zasilania ogrzewaczy konwektorowych, 
− instalację zasilania podgrzewaczy wody. 

 
4. Zasilanie w energi ę elektryczn ą 
Zasilanie budynku odbywa się przyłączem napowietrznym 0,4kV. Nie przewiduje się zmiany istniejącego 
układu zasilania w energię elektryczną i tym samym zwiększenia wartości mocy przyłączeniowej.  

 
5. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej 
Pomiar energii elektrycznej istniejący bezpośredni, jednostrefowy, 3-fazowy z licznikiem zlokalizowanym 
w istniejącej tablicy TP umieszczonej na ścianie.  
 
6. Wskaźniki elektroenergetyczne 

− zasilanie w układzie                          TN-C 
− odbiory obiektu w układzie                       TN-S 
− napięcie zasilania                                     230/400V  AC 
− moc zainstalowana                                  32,0 kW                             

 
7. Tablica rozdzielcza  „RG” 
W obiekcie istnieje tablica rozdzielcza „RG” wykonana w obudowie metalowej przeznaczonej do 
zabudowy aparatury modułowej na szynę TH-35 wielkości 4x24moduły.  Awaryjne wyłączenie zasilania 
tablicy rozdzielczej „RG” przewidziano przy pomocy przycisku „p-poż” zabudowanego przy wejściu do 
budynku. Tablicę należy rozbudować zgodnie z przedstawionym schematem ideowym. 
 
8. Oświetlenie 
Zgodnie z wytycznymi normy PN—EN-12464-1 natężenie oświetlenia ogólnego dobrano odpowiednio: 

− pomieszczenie główne pow. 300 lx 
− łazienki i sanitariaty pow. 200 lx 
− szatnia pow. 100 lx 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami o przekroju 1,5 mm2. Przewody układać wewnątrz 
konstrukcji ścian i ponad sufitami w osłonie z rurek z PCV. Sterowanie oświetleniem za pomocą 
wyłączników mocowanych na wysokości 1,4m od posadzki. Obiekt wyposażony będzie w oświetlenie 
ogólne i oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne). Oświetlenie awaryjne w obiekcie spełnia wymóg 
oświetlenia ewakuacyjnego tj. min. 1 lux na drodze ewakuacyjnej. Lampy oświetlenia ewakuacyjnego z 
piktogramami zainstalowane będą w taki sposób, aby odległość z dowolnego miejsca do lampy nie 
przekroczała 30 m. Wysokość znaków będzie tak dobrana, aby spełniony był warunek d = s x p, gdzie: 

− p – wysokość piktogramu 
− s – stała o wartości 200 dla znaków podświetlanych od wewnątrz 
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− d – maksymalna odległość rozpoznawania znaków 
 
9. Obwody gniazd wtykowych 
Przewidziano gniazda wtykowe do ścian murowanych ogólnego przeznaczenia, bryzgoszczelne, 
gniazda do zasilania podgrzewaczy wody i grzejników konwektorowych. Rozmieszczenie gniazd 
wtykowych podano na planach instalacji. Instalację zasilania gniazd wykonać przewodami 
YDYżo3x2,5mm2.  
Gniazda wtyczkowe mocować na wysokości: 

− + 0,30 m. w pomieszczeniach ogólnych 
− + 1,20 m. w kuchni, nad blatem 
− + 0,30 m. w kuchni, pod blatem [ podgrzewacz, zmywarka] 
− + 1,40 m. w łazienkach [ogólne] 
− + 0,50 m. w łazienkach [podgrzewacze i grzejniki] 

 
10.  Instalacja poł ączeń wyrównawczych 
W obiekcie należy wykonać połączenia wyrównawcze, które polegać będą na połączeniu urządzeń 
przewodzących obcych ze zbiorczą szyną uziemiającą zgodnie z norma  PN-IEC-60364-5-54. Główna 
szyna uziemiająca GSU zainstalowana będzie poniżej tablicy „RG” w skrzynce z  poliwęglanu. Z szyny 
tej wyprowadzone będą przewody wyrównawcze LYżo 4mm2. Do głównej szyny uziemiającej przyłączyć: 

− istniejące uziemienie obiektu, 
− szynę PEN tablicy TP i tablicy RG, 
− główne stalowe rurociągi wodne wchodzące do obiektu, 

 
11. Ochrona przeciwpora żeniowa 
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie zasilania w 
sieci TN-C-S w czasie krótszym niż 0,2s, 0,4s realizowaną przez wyłączniki różnicowo-prądowe i 
wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe. Po zakończeniu prac dokonać pomiarowego sprawdzenia 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 

12. Ochrona przeciwprzepi ęciowa 
W rozdzielnicy RG zastosowano ochronnik klasy B+C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


