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1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
 
1.1 Przedmiotem opracowania jest projekt  rozbudowy budynku hali magazynowej z budynkiem 
administracyjno-socjalnym o część hali produkcyjnej w miejscowości Starkówiec Piątkowski na terenie 
dz. nr 101/3.  
Towarzysząca infrastruktura techniczna dla zapewnienia obsługi proj. rozbudowy hali, to: 
-  utwardzenie terenu – dojścia, dojazdy, przyłącza: wodociągowe, elektroenergetyczne oraz 
bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne. 
1.2. Działka zabudowana:  

- istniejącymi budynkami 
- budynkiem magazynowym z budynkiem administracyjno-socjalnym, 

Istniejące przyłącza : wodociągowe , elektroenergetyczne, zbiornik bezodpływowy .  
1.3.  Proste warunki gruntowe. 
1.4.  Poziom zwierciadła wód gruntowych poniżej posadowienia fundamentów. 
1.5.  Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę z miejskiej sieci hydrantowej. 
1.6. Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych -  do istniejącego zbiornika bezodpływowego do czasu 
realizacji sieci kanalizacyjnej . 
1.7. Odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej z powierzchni utwardzonej i połaci dachowych na 
własny nieutwardzony teren do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej. 
 Na terenie inwestycji, wody nie będą odprowadzane na działki  sąsiednie, ani na pas drogowy. 
Projektowana inwestycja nie zmieni stosunków wodnych na  działkach sąsiednich osób trzecich.   
1.8. Zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej na dotychczasowych warunkach. 
1.9. Zasilanie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej na dotychczasowych 
warunkach. 
1.10. Zapotrzebowanie w ciepło - z istniejącej kotłowni - bez zmian. 
1.11. Zapotrzebowanie w środki łączności – na warunkach gestora sieci - bez zmian. 
1.12. Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odpady będą zbierane w sposób selektywny i  

bezpieczny dla środowiska i usuwane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 
2016r. poz. 250 ze zm.)- bez zmian. 

1.13. Miejsca postojowe - istniejące miejsca postojowe - bez zmian. 
1.14. Dostęp do drogi publicznej – istniejącym zjazdem z drogi gminnej, stanowiącą działkę oznaczoną 

nr ewid. 130 - bez zmian.   
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1.15. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie będzie ograniczać dostępu do drogi publicznej 
dla innych działek, nie będzie ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności dla innych działek.  

1.16. Zabudowa i zagospodarowanie nie będzie ograniczać dostępu światła dziennego do 
pomieszczeń na pobyt ludzi osób trzecich.  

1.17. Uciążliwości dla środowiska powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie będą   
    wykraczać poza granice działki. 
1.18. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze i nieleśne. 
1.19. Działka nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
Znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogące być zabytkiem archeologicznym 
należy zabezpieczyć i oznakować oraz zawiadomić o znalezisku Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2 . 
1.20. Działka  nie leży na terenach górniczych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.) 
1.21  Działka objęta niniejszym opracowaniem nie jest położona w granicach terenu osuwisk i 
terenu zagrożonego ruchami masowymi. 
1.22. Po zakończeniu budowy teren działki należy uporządkować, dojazdy i dojścia utwardzić,  
zagospodarować tereny zielone adaptując istniejącą zieleń. 
1.23. Inwestycja nie będzie emitować do powietrza zanieczyszczeń o charakterze odorowym. 
1.24. Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu do otoczenia. 
1.25. Inwestycja nie narusza równowagi przyrodniczej , nie utrudnia prowadzenia racjonalnej 
gospodarki zasobami środowiska .  
1.26. Odległości od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zachowane .  
1.27. Dla inwestycji objętej opracowaniem nie określa się nakazów , dopuszczeń i ograniczeń w 
zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej .  
1.28. Na ewentualną wycinkę drzew  i krzewów należy uzyskać stosowne zezwolenie ( nie 
dotyczy drzew owocowych ) 
1.29. Na działce  nie ma siedlisk ptaków. 
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1.30. W budynku nie występują istniejące i projektowane cechy stwarzające zagrożenie dla 
higieny i zdrowia użytkowników. Projektowana rozbudowa hali nie generuje uciążliwych 
hałasów, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczeń. 

 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

- powierzchnia działki ..............................................................................10,800 m2 = 100,00 % 
- pow. zabudowy rozbudowanej  hali produkcyjnej ............................801,15 m2 =   7,42 % 
- pow. zabudowy istniejącej .....................................................................2217,77 m2 = 20,53 % 

zgodnie z decyzją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  - wskaźnik 
intensywności zabudowy  do 40% powierzchni działki..........................3018,92 m2 = 27,95% 
- utwardzenie projektowane ………………………………………………...364,64 m2 =   3,37% 
- utwardzenia istniejące ...........................................................................4668,64 m2 = 43,24 % 

- zieleń – udział powierzchni biologicznie czynnej ..................................2747,80 m2 = 25,44% 

zgodnie z decyzją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  - 
zagospodarowanie zielenią min. 25 %  
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2. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA BUDYNKU 
a) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych uciążliwości na działki sąsiednie, 

oddziaływanie pozostaje na poziomie spełniającym obowiązujące normy. 
b) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych uciążliwości w postaci szkodliwego 

promieniowania, oddziaływania pół elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza, 
gruntu i wód, oddziaływania pozostaje na poziomie spełniającym obowiązujące normy. 

c) przedmiotowa inwestycja usytuowana na działce budowlanej zgodnie z warunkami 
technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

• przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczeń w budynkach na działkach 
sąsiednich osób trzecich.  

• przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wód na gruncie oraz nie powoduje zalewania 
działek sąsiednich osób trzecich 

• przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostępu do mediów oraz nie ogranicza dostępu do 
działek sąsiednich osób trzecich 

• przedmiotowa inwestycja usytuowana na działce zgodnie przepisami p.poż. nie ogranicza 
możliwości zabudowy działek sąsiednich osób trzecich.  

W oparciu o niżej wymienione, właściwe przepisy prawa, dokonana analiza obszaru 
oddziaływania obiektu wskazuje, iż obszar mieści się w całości na terenie działki objętej 
inwestycją, tj. dz. nr:  101/3.  
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3. WARUNKI GEOTECHNICZNE 
 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 
– Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z późniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza się 
do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, a warunki geotechniczne pod 
budynkiem są proste. Poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu projektowanego 
posadowienia fundamentów. 
UWAGA! 

Jeżeli przy prowadzeniu robót ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe będą inne od 
założonych należy nie zwłocznie skontaktować się projektantem. 
 
 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODLEGAJĄCEJ PRZEKSZTAŁCENIU 
 
> Powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu (utwardzenia)                 520,60 m2   
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5. EKSPERTYZA TECHNICZNA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie § 206 ust.1 dla obiektu objętego niniejszym opracowaniem sporządzono 
ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji istniejącej hali magazynowej na dz. nr 101/3w m. 
Starkówiec Piątkowski, która zostanie rozbudowana  : 
Ustalono na podstawie dokonanych oględzin, że istniejący budynek jest wykonany w technologii 
tradycyjnej: 
1. Stopy fundamentowe żelbetowe są w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono żadnych 

spękań czy uszkodzeń betonu. 
2. Ściany z płyty warstwowej poliuretanowej  są w dobrym stanie technicznym nie stwierdzono 

żadnych spękań. 
3. Stolarka zewnętrzna drzwiowa oraz bramy w dobrym stanie technicznym.  
4. Stan podłoża gruntowego rozbudowywanego budynku nie budzi zastrzeżeń. 
5. Rozbudowa istniejącego budynku hali magazynowej z budynkiem administracyjno-

socjalnym o część hali produkcyjnej nie wpłynie negatywnie na stan techniczny elementów 
konstrukcyjnych budynku, nie naruszy bryły oraz nie spowoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ludzi. 

Projektowana rozbudowa nie wpłynie ujemnie na jej konstrukcję, nie pogorszy warunków 
użytkowania oraz nie będzie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników. Projektowana 
rozbudowa  nie wpłynie negatywnie na stan podłoża gruntowego istniejącego obecnie budynku. 
Podłoże gruntowe w poziomie posadowienia budynku bezpiecznie przeniesie projektowane 
obciążenie poziomych od zakotwienia konstrukcji nowo-projektowanego budynku hali 
produkcyjnej .   
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1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU  BUDOWLANEGO JEGO 
KUBATURA I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy hali magazynowej z budynkiem administracyjno-
socjalnym o część hali produkcyjnej w miejscowości Starkówiec Piątkowski na dz. nr  101/3  . 
Projektowana hala produkcyjna o obciążeniu ogniowym poniżej 500 MJ/m2.  
Hala produkcyjna będzie przeznaczona do instalacji urządzenia lasera do wycinania formatek 
stalowych wraz z zapleczem do jego instalacji.  

1.1 .Zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy budynku hali magazynowej o część produkcyjną:  
- powierzchnia zabudowy    801,15 m2   
- powierzchnia całkowita    801,15 m2   
- powierzchnia użytkowa    792,16 m2  

- kubatura               6164,85 m3 
1.2. Zestawienie wymiarów gabarytowych projektowanej rozbudowy budynku hali magazynowej o część 
produkcyjną: 

- długość  (szerokość elewacji tylnej)               49,12 m   
- szerokość       16,31 m 
- wysokość max do okapu       7,27 m  
- wysokość max do kalenicy       8,14 m 
- ilość kondygnacji –             1   (jedna kondygnacja) 

1.3 .Zestawienie powierzchni po rozbudowie budynku hali magazynowej z budynkiem administracyjno-
socjalnym o część hali produkcyjnej:  

- powierzchnia zabudowy    1718,24 m2   
- powierzchnia całkowita    1850,25 m2   
- powierzchnia użytkowa    1773,85 m2  

- kubatura               13058,03 m3 
1.4. Zestawienie wymiarów gabarytowych po rozbudowie budynku hali magazynowej z budynkiem 
administracyjno-socjalnym o część produkcyjną: 

- długość                   49,12 m   
- szerokość       44,39 m 
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- wysokość max do kalenicy       8,14 m 
- ilość kondygnacji –             2    (budynek administracyjno-socjalny) 
                 1 ( budynek hali magazynowej oraz hali produkcyjnej) 

1.5.  Zestawienie powierzchni użytkowej budynku pokazano na rysunku przyziemia . 
2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE  

2.1. Projektowana rozbudowa budynku hali magazynowej z budynkiem administracyjno-socjalnym o część hali 
produkcyjnej.  
- Dach płaski kryty płytą warstwową z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej  gr. 16 cm , dach o 

kącie nachylenia 3,0 °-5%.  
2.2. Bryła budynku zwarta. 
3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU BUDOWLANEGO – CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRODUKCYJNEJ 

3.1. FUNDAMENTY  
 - Projektowane stopy fundamentowe posadowić -140 cm poniżej posadzki. 
 - Stopy wykonać z betonu C25/30 zbrojenie opisano na rysunkach ( rzut fundamentów oraz przekrój A-A) 
 - Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granicą przemarzania. 
 - Stopy fundamentowe opierać na podkładzie z betonu C8/10  
 WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH 

Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentów na nasypach niekontrolowanych lub glebie. Z uwagi na 
występowanie w gruncie nasypów niekontrolowanych, wykop należy pogłębić do poziomu występowania 
gruntów rodzimych, a zaistniałą różnicę poziomów wyrównać poprzez wykonanie nasypu budowlanego z 
piasku lub piasku stabilizowanego cementem. 

3.2. COKÓŁ ŻELBETOWY  
- Cokół żelbetowy wykonać jako monolityczną podwalinę o szerokości 25cm, i wysokości 111, z betonu 
wodoszczelnego W8 C25/30, ocieplone styropianem gr. 6cm np. Fundamin lub równoważny  
[ λ=0,036 W/mK] 

3.3. ŚCIANY NADZIEMNE 
- Ściany naziemne stanowią  płyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej  pianki poliuretanowej gr.10cm, w 

układzie poziomym, mocowane do rygli obudowy wykonanych z rury kwadratowej 100x100 mm. 
Współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej z płyty warstwowej - U=0,23 [W/m2K] przy 
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wymaganym wg WT  U=0,23 [W/m2K] dla pomieszczeń o temperaturze wewnętrznej powyżej 16 st. 
Celsjusza. 

3.4. SŁUPY GŁÓWNE HALI 
Konstrukcje hali stanową ramy stalowe. Słupy ramy z kształtownika IPE 360, rygiel ramy z kształtownika 
IPE 450. Słupy ścian szczytowych z kształtowników IPE 270. Płatwie stalowe z kształtowników zimno 
giętych typu Z 250x3, rygle ścian z profili zamkniętych z RK.  
Elementy stalowe zabezpieczyć do stopnia korozyjności C3 . 

3.5. POKRYCIE 
Projektowany dach hali produkcyjnej z płyty warstwowej gr. 16 cm  
z wypełnieniem ze sztywnej pianki poliuretanowej na konstrukcji stalowej. 
Współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu - U=0,14 [W/m2K] przy wymaganym wg WT  U=0,18 
[W/m2K] dla pomieszczeń o temperaturze wewnętrznej powyżej 16 st. Celsjusza. 

3.6.  NAŚWIETLA POŁACIOWE 
W projektowanej hali produkcyjnej, zaprojektowano pasma naświetli kopułkowych dachowych  z płyt 
poliwęglanowych.   

3.7. POSADZKA HALI PRODUKCYJNEJ 

Posadzka betonowa, BETON C30/37 gr. 20 cm zbrojona siatką φ8 co 10 cm górą i dołem. 

3.8.  IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA 
Izolacja pionowa – beton wodoszczelny W8 

 Izolacja pozioma – DLA POSADZKI:  2 x folia polietylenowa (sumaryczna grubość 0,20mm) 

3.9.  WENTYLACJA HALI  
Wentylacja  hali produkcyjnej grawitacyjna wywietrzakami dachowymi. 
3.10. STOLARKA DRZWIOWA 

Drzwi zewnętrzne PCV lub aluminiowe 100x200cm. Bramy zewnętrzne segmentowe ocieplane o 
wymiarach 550x450 cm. Współczynnik izolacyjności termicznej dla drzwi zewnętrznych i bram U<1,5 
[W/(m2K)]. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy ostatecznie zdecydować o typie bram w 
celu ustalenia z producentem szczegółów technicznych osadzenia tych elementów. 

3.11. UTWARDZENIA  



17 
 

Wykonać z eko kratownic PCV wypełnionym kruszywem, układane  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
3cm  

 BUDOWA PODŁOŻA POD EKO KRATOWNICE: 
- podsypka piaskowo-cementowa 3cm.  
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm, 
- podbudowa z piasku zagęszczonego do Is=0,97 gr. 71-113 cm  
- istniejący grunt. 

3.12. PRACE WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej  ocynkowanej 

5. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE 
1. INSTALACJA GRZEWCZA – objęta odrębnym opracowaniem. 
2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA - nie dotyczy. 
3. INSTALACJA KANALIZACYJNA  - nie dotyczy..  
4. INSTALACJA WENTYLACYJNA  - poprzez projektowane wywietrzaki dachowe. 
5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - objęta odrębnym opracowaniem. 

6. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA – objęta odrębnym projektem. 

7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH – Odprowadzenie wody deszczowej i 
roztopowej z powierzchni utwardzonej i połaci dachowych na własny nieutwardzony. 

8. ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI – odpady będą gromadzone w pojemnikach   
ustawionych na wyznaczonym miejscu na terenie własnej działki i usuwane zgodnie z obowiązującym 
systemem gminnym, przez wyspecjalizowane podmioty. 

9. WJAZD – poprzez istniejący wjazd. 
6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DLA CAŁEJ INWESTYCJI 
1...Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków. 
a) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe - bez 

zmian.  
b) Ścieki socjalno bytowe do istniejącego zbiornika bezodpływowego - bez zmian.  
2...Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i 
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płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 
Nie przewiduje się istotnych zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych . 

3...Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Wytwarzane będą tylko odpady socjalno – bytowe. 
Odpady będą gromadzone w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska w pojemnikach ustawionych na 
wyznaczonym miejscu na terenie własnej działki i usuwane zgodnie z obowiązującym systemem miejskim 
przez podmioty mające odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie.  
4...Emisja hałasu, wibracji i promieniowania w szczególności jonizującego, pola magnetycznego i 
innych zakłóceń, parametry tych czynników i zasięg ich rozprzestrzeniania się. 
Brak emisji hałasu, wibracji i promieniowania. 
5...Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne.  
Budynki nie wpływają negatywnie na istniejący drzewostan (w rejonie inwestycji nie rosną drzewa), 
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.     

Reasumując, stwierdza się, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie 
wpływają negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę, wody podziemne i powierzchniowe. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 roku  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr213, poz. 1397 z późn. 
zm.)  projektowany budynek rozbudowy hali magazynowej z budynkiem administracyjno-socjalnym o część 
hali produkcyjnej nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

7. OPIS TECHNOLOGICZNY 
1. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie budynku hali magazynowej z budynkiem 

administracyjno-socjalnym o część hali produkcyjnej. Hala produkcyjna przeznaczona będzie do instalacji 
urządzenia lasera do cięcia formatek stalowych wraz z zapleczem do jego obsługi. W hali składowane 
będą elementy stalowe. 

2. Część administracyjno-socjalna - bez zmian. 
3. Zatrudnienie – bez zmian. 
4. Szatnie, stołówka oraz szafa porządkowa znajdują się w istniejącym budynku administracyjno-socjalnym.    
5. Projektowany budynek będzie funkcjonował w systemie - zmianowym: 
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- Do pracowników przewidziano w budynku administracyjno-socjalnym pomieszczenie socjalne - łazienki. 
6. Oświetlenie światłem dziennym  

- Doświetlenie hali produkcyjnej pasmami naświetli dachowych z płyt poliwęglanowych posiada oświetlenie 
1:8 . 

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 
(Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015 poz.2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej niniejszy projekt budowlany budynku hali magazynowej z budynkiem 
administracyjno-socjalnym o część hali produkcyjnej,  nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę d/s 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.  Zgodnie z paragrafem 3.1 podpunkt nr 5) – uzgodnienia wymaga budynek 
zawierający powierzchnie produkcyjną lub magazynową o powierzchni strefy >1000m2 i obciążeniu ogniowym 
>500MJ/m2. 
1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: 
Budynek projektowanej hali produkcyjnej jest jednokondygnacyjny. W najwyższym punkcie budynek ma wys. 
8,12 m, a powierzchnia wewnętrzna projektowanego budynku wynosi 793,67m2. 
Łączna powierzchnia wewnętrzna istniejących budynków 1785,83 m2.  

2. Odległość od obiektów sąsiadujących;  
Projektowany obiekt jest oddalony od najbliższego budynku o 32.78 m na tej samej działce. 

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych; 
Wyposażenie pomieszczeń . 

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; 
Obiekt zaliczony do kategorii PM o obciążeniu poniżej  500MJ/m2 . 

5 . Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w obiekcie . 
W projektowanym budynku może przebywać jednocześnie max . 10 osób. 

6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 
W obiekcie nie przewiduje się materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe, tak więc brak jest stref 
zagrożenia wybuchem. 
7. Podział obiektu na strefy pożarowe; 
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Obiekt został podzielony na 2 strefy pożarowe: 
a) Strefa ZL III o powierzchni 216,28 m2 ( budynek administracyjno-socjalny) 
b) Projektowana rozbudowa hali produkcyjnej wraz z przyległym istniejącym budynkiem hali magazynowej  

PM o obciążeniu ogniowym poniżej 500 MJ/m2. 
Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionych stref pożarowych nie są przekroczone. 

8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 
ognia przez elementy budowlane; 

a) Wymaganą klasą odporności pożarowej dla budynku o jednej kondygnacji naziemnej zakwalifikowanego 
do kategorii PM - Q<500 MJ/m2 , jest klasa „E”.   
Elementy budynku powinny być wykonane jako nie rozprzestrzeniające ognia, a ich klasa odporności 
ogniowej winna wynosić:       dla klasy ,,E” 

- główna konstrukcja nośna    - (-) 
- konstrukcja dachu     - (-) 
- stropy      - (-) 
- przekrycie dachu     - (-) 
- ściana wewnętrzna     - (-) 

9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; 
a) Warunki ewakuacji w zakresie wymaganej długości dojść i przejść ewakuacyjnych oraz ilości wyjść 

ewakuacyjnych są spełnione. 
a) Drzwi ewakuacyjne posiadają  szerokość w świetle 0,90 m  tj. przy wymaganej 0,90 m  .  
b) Dojścia ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku oznakowane zostaną tablicami 

fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.  
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej,  kontroli dostępu; 
a) W obiekcie wykonana będzie instalacja elektryczna standardowa, zabezpieczona tablicami rozdzielczymi 

prądu.  
b) Budynek będzie miał zapewniony przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  
c) Obiekt wyposażony będzie w instalację odgromową. 
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11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu 
sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip 
ratowniczych, o ile to możliwe z podaniem informacji o ich sprawności technicznej.  

a) W budynku nie są wymagane hydranty wewnętrzne . 
b) Inne  urządzenia i instalacje przeciwpożarowe nie są wymagane. 
12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy.  
a) W strefie PM należy zapewnić wyposażenie w sprzęt gaśniczy. Jedna jednostka sprzętu gaśniczego masie 

2 kg powinna przypadać na 300m2 powierzchni użytkowej. 
b) Dobrano 3 gaśnice o masie środka gaśniczego 6 kg każda, usytuowane przy drzwiach wyjściowych z 

budynku. 
13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Istniejący hydrant DN80 zewnętrzny, usytuowany w odległości 69,16 od projektowanego budynku  przy 
dopuszczalnej 5÷75m od obiektu budowlanego. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca 
do zewnętrznego gaszenia pożaru  wynosi co najmniej 10 dm3/s. 
Wymóg w powyższym zakresie będzie spełniony przez istniejącą sieć hydrantową . 
14. Drogi pożarowe.  
a) Droga pożarowa nie jest wymagana. 
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        INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
        I OCHRONY ZDROWIA 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
 
 
 
 

 
 
INWESTOR:  ANDO TECH Sp. z o.o 
   STARKÓWIEC PIĄTKOWSKI 33A 
   63-013 SZLACHCIN 
 
OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ Z 

BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM O 
CZĘŚĆ HALI PRODUKCYJNEJ. 

 
ADRES BUDOWY: STARKÓWIEC PIĄTKOWSKI 33A 
  DZ.NR  101/3. 

OBRĘB : 0025 STARKÓWIEC PIĄTKOWSKI 
JEDN. EWID. 302504_5 ŚRODA WLKP. 

                       
 
PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Kowalski 

UPR. NR WKP/0060/PWOK/06 
Ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin  

 
 
 



 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego obejmuje :
 a)  Rozbudowa budynku hali magazynowej z budynkiem administracyjno
hali produkcyjnej. 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

magazynowej z budynkiem administracyjno
3.  Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią następujące elementy 

zagospodarowania działki: 
a) nie występują. 
4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót
a) roboty fundamentowe, 
b) prace budowlane 
c) roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach,
d) montaż konstrukcji hali magazynowej
e) montaż pokrycia i konstrukcji dachu,
f) obsługa urządzeń mechanicznych i znajdujących się pod napięciem,
g) dowóz, rozładunek i składowanie materiałów budowlanych.
5.  Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
należy przeprowadzić indywidualny, szczegółowy 
6. Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót 
w  strefach szczególnego zagrożenia należy : 
a)  zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
b) przestrzegać instrukcji montażu rusztowań.
c) używać środków ochrony osobistej.
d) używać wyłącznie sprawnych maszyn i narzędzi.
e) pozostawić wolne drogi ewakuacyjne.

 

Zakres robót zamierzenia budowlanego obejmuje : 
Rozbudowa budynku hali magazynowej z budynkiem administracyjno-socjalnym o 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Działka zabudowana budynkiem istniejącej hali 
magazynowej z budynkiem administracyjno-socjalnym. 

3.  Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią następujące elementy 

4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót 

roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach, 
magazynowej 
ukcji dachu, 

obsługa urządzeń mechanicznych i znajdujących się pod napięciem, 
adowanie materiałów budowlanych. 

5.  Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
należy przeprowadzić indywidualny, szczegółowy instruktaż pracowników. 
6. Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót  
w  strefach szczególnego zagrożenia należy :  
a)  zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi, 

przestrzegać instrukcji montażu rusztowań. 
sobistej. 

używać wyłącznie sprawnych maszyn i narzędzi. 
pozostawić wolne drogi ewakuacyjne. 

OPRACOWAŁ:
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socjalnym o część 

Działka zabudowana budynkiem istniejącej hali 

OPRACOWAŁ: 
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PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA 
 

 
 

 
Spis treści: 

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 

2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien 

3)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

5)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

7)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

8)  Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 

9)  Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 

10)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2017 

11)  Bilans mocy 
 
 
Podstawa prawna: 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 
 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m2•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Płyta warstwowa  
Płyta 

warstwo
wa 

0,18 0,23 Tak 

 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m2•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Dach D 1 0,15 0,18 Tak 

 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m2•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie 
Hala 

magazyn
owa 

2,08 0,30 Nie 

 

IV. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m2•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak 

 
 

Parametry przegród przezroczystych 
 
V. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 
[W/m2K] Wsp. g 

Wsp.U wg 
WT2017 
[W/m2•K] 

Wsp.g wg 
WT2017  

Warunek spełniony 

Umax g 

1 Okno zewnętrzne Hala 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak Nie 
dotyczy 
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2) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 
 
 
 
2.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych 
 
 
 
 
 
Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: Płyta warstwowa, D 1 

 

 Miesiąc fRsi,min 

1 Styczeń 0,701 

2 Luty 0,729 

3 Marzec 0,658 

4 Kwiecień 0,495 

5 Maj 0,155 

6 Czerwiec -0,848 

7 Lipiec -2,479 

8 Sierpień -2,696 

9 Wrzesień 0,090 

10 Październik 0,545 

11 Listopad 0,668 

12 Grudzień 0,706 
 
Miesiąc krytyczny: Luty 

 
Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,73 
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2.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z 
gruntem 
 
 
 
 
 
Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: Hala magazynowa 

 

 Miesiąc fRsi,min 

1 Styczeń 0,844 

2 Luty 0,844 

3 Marzec 0,844 

4 Kwiecień 0,844 

5 Maj 0,844 

6 Czerwiec 0,844 

7 Lipiec 0,844 

8 Sierpień 0,844 

9 Wrzesień 0,844 

10 Październik 0,844 

11 Listopad 0,844 

12 Grudzień 0,844 
 
Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, 
Grudzień 

 
Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,84 
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2.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody 
wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz 
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. 
 
 
 

 Nazwa przegrody Symbol U [W/(m 2•K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek 

1 Podłoga na gruncie 
Hala 

magazy
nowa 

2,08 0,705 0,705 < 0,844 Spełniony 

2 Płyta warstwowa  
Płyta 

warstw
owa 

0,18 0,977 0,977 > 0,729 Spełniony 

3 Dach D 1 0,15 0,981 0,981 > 0,729 Spełniony 
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 
 
 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Hala produkcyjna 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 16,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 792,2 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 5,5 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 130706400 J/K 

Stała czasowa budynku τ 24,1 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,4 - 

- aH 2,6 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna θe, oC 0,2 -1,8 2,7 8,3 13,0 16,8 18,3 18,4 13,5 7,0 2,2 -0,1 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie 
QH,tr=10-3•Htr•(θi-θe)•tm kWh/m-c 

1071
4 

1065
5 9361 6127 3788 1676 920 866 3404 7034 9321 1087

6 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi 
QH,zy=10-3•Hzy•(θi-θi,yz)•tm 
kWh/m-c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 
kWh/m-c 

1071
4 

1065
5 9361 6127 3788 1676 920 866 3404 7034 9321 1087

6 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 1044 1422 2732 4055 5536 5949 5666 4671 3335 2028 1164 828 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm 
kWh/m-c 

3242 2928 3242 3137 3242 3137 3242 3242 3137 3242 3137 3242 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 4285 4350 5973 7192 8777 9086 8907 7912 6472 5270 4300 4070 

γH=QH,gn/QH,ht 0,18 0,16 0,22 0,38 0,96 -3,61 -1,26 -1,20 1,16 0,32 0,21 0,18 

γH,1 0,17 0,17 0,19 0,30 0,67 0,00 0,00 0,00 0,74 0,27 0,19 0,18 

γH,2 0,18 0,19 0,30 0,67 0,96 0,00 0,00 0,00 1,16 0,74 0,27 0,19 

fH,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 0,99 0,99 0,99 0,95 0,74 -0,28 -0,80 -0,83 0,67 0,96 0,99 0,99 
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zysków ciepła, ηH,gn 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 
ηH,gn•QH,gn kWh/m-c 

1350
6,05 

1375
2,63 

9277,
44 

2783,
09 

175,6
6 0,00 0,00 0,00 170,6

3 
5330,

97 
1078
9,02 

1404
1,84 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej przez wentylację w 
miesiącu Qv,e=10-3•Hve•(θi-θe)•tM 
kWh/m-c 

1148
0 

1141
6 

1003
0 6565 4059 1795 986 928 3647 7537 9987 1165

4 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr 
+ Qv,e kWh/m-c 

2219
4 

2207
1 

1939
2 

1269
1 7846 3471 1906 1793 7051 1457

2 
1930

8 
2253

0 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok 69827,3 
 

Część zaplecza sanitarnego 

Zestawienie stref 

Numer 
strefy 

Nazwa strefy Af V θi 
Zapotrzebowanie na ciepło 
QH,nd 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Hala produkcyjna 792,16 6005,00 16,0 69827,34 

Całkowite zapotrzebowanie strefy ΣQH,nd [kWh/rok] 69827,34 
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

 
 
 

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Część zaplecza sanitarnego 

Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kJ/(kg•K) 

Gęstość wody, ρW 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, θW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, θO 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kR 0,70 - 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 792,16 m 2 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW 0,35 dm3/(m2•dzień) 

Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 3710,19 kWh/rok 
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5) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 
 
 
 
Część zaplecza sanitarnego 
Nazwa źródła Nagrzewnice 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Biomasa 

Współczynnik WH 0,20 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QH,nd 69827,34 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Kotły na biomasę (słoma), wrzutowe, z obsługą 
ręczną, o mocy do 100kW 

Sprawność wytwarzania ηH,g 0,63 - 

Wybrany wariant regulacji 
Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, 
płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem 
proporcjonalnym P 

Sprawność regulacji ηH,e 0,91 - 

Wybrany wariant przesyłu Ogrzewanie powietrzne 

Sprawność przesyłu ηH,d 0,95 - 

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepła 

Sprawność akumulacji ηH,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot 0,54 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok 
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6) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 
 
 
 
Część zaplecza sanitarnego 
Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 

Współczynnik WW 3,00 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QW,nd 3710,19 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przepływowy 

Sprawność wytwarzania ηW,g 0,99 - 

Wybrany wariant przesyłu Miejscowe podgrzewanie wody, system bez 
obiegów cyrkulacyjnych 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach 
poboru 

Sprawność przesyłu ηW,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez 
zasobnika ciepłej wody użytkowej 

Sprawność akumulacji ηW,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot 0,99 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 489,93 kWh/rok 
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7) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 
 
 
 
Część zaplecza sanitarnego 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QU,H QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Nagrzewnice 69827,34 128209,4
2 25641,88 

Suma 69827,34 128209,4
2 25641,88 

 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QU,W QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło ciepłej wody 3710,19 3747,66 12712,79 

Suma 3710,19 3747,66 12712,79 

 

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 92,83 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+Eel,pom) / Af 167,20 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W 38354,67 kWh/rok 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na 
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af 

48,42 kWh/(m2•rok) 
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Budynek referencyjny wg WT2017 
Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 792,16 m 2 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

EPH+W 90,00 kWh/(m 2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia 

EPmax 190,00 kWh/(m 2•rok) 

 
Sprawdzenie warunku na EP 
EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

48,42 < 190,00 Warunek spełniony 
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8) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2017 
 
 
 

 
 
Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród Tak   

Warunek powierzchni okien Tak   

Warunek EP < EPmax Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   
 
9) Bilans mocy 
 
 

Lp. System 
Zapotrzebowanie na 
energię pomocniczą 

końcową Epom [kWh/rok] 
Uwagi 

1 Przygotowanie ciepłej wody 489,93  
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ANALIZA ŚRODOWISKOWO-EKONOMICZNA 
 

 
 
Spis treści: 
 
1. Dane budynku 
2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 
3. Dostępne nośniki energii 
4. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 
5. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 
6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 
7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 
8. Bezpośredni efekt ekologiczny 
9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zapotrzebowania na energię 
 
10. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
11. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat 
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1. Dane budynku 
 
Przeznaczenie budynku: Produkcyjny 

Strefa klimatyczna: II 

Stacja meteorologiczna: Poznań 

Powierzchnia zabudowy Az=801,00 m2 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=792,16 m2 

Powierzchnia netto A=792,16 m2 

Kubatura po obrysie zewnętrznym Ve=7571,03 m3 

Kubatura ogrzewana budynku V=6005,00 m3 

Liczba kondygnacji: 0 
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 
 
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i 
wentylacji 
 
2.1.1. System alternatywny 
 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 75100,2 
 
2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania 
ciepłej wody 
 
2.2.1. System alternatywny 
 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 100,0 3957,7 

 
3. Dostępne nośniki energii 
... 
4. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 
... 
5. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 
 
Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny 

1 Opis ogólny ORZEWANIE NA BIOMASĘ OGRZEWANIE PRZY UZYCIU 
NAGRZEWNIC GAZOWYCH 



40 

40

6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 
Informacje uzupełniające:... 
 
6.1. Budynek projektowany 
 
6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

System ogrzewania i wentylacji 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Miejscowe 
wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

kg/1,0E6•
m3 0,000120 1280,000

000 
360,0000

00 
1964000,
000000 

15,00000
0 0,000000 0,000000 

System przygotowania ciepłej wody 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Sieć 
elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 
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7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 
 
7.1. Budynek projektowany 
 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

 

Całkowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
 
7.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i 
wentylacji kg/rok 0,0000 20,9219 5,8843 32102,01

44 0,2452 0,0000 0,0000 

System 
przygotowania ciepłej 
wody 

kg/rok 36,3786 9,1946 2,7584 3246,089
8 5,9965 0,0108 0,0002 

 

Całkowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 36,3786 30,1165 8,6427 35348,10
42 6,2416 0,0108 0,0002 
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8. Bezpośredni efekt ekologiczny 
 
8.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego 
 

Emitowane 
zanieczyszczenie 

Budynek 
projektowany 

[kg/rok] 

Budynek z 
alternatywnymi 
źródłami [kg/rok] 

Efekt 
ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%] 

SO2 0,000000 36,378594 -36,378594 ... 

NOX 0,000000 30,116472 -30,116472 ... 

CO 0,000000 8,642656 -8,642656 ... 

CO2 0,000000 35348,104227 -35348,104227 ... 

PYŁ 0,000000 6,241650 -6,241650 ... 

SADZA 0,000000 0,010794 -0,010794 ... 

B-a-P 0,000000 0,000216 -0,000216 ... 
 
8.2. Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego 
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9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
 
9.1. Obliczenia współczynników toksyczności 
 
Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa 
Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16). 

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00 

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 

KCO = eSO2/et = brak wymagań 

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań 
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KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50 

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00 
 
9.2. Tabela emisji równoważnej 
 

Emitowane 
zanieczyszczenie 

Współczynnik 
toksyczności 

K 

Emisja - Budynek 
projektowany 

[kg/rok] 

Emisja - Budynek 
z alternatywnymi 
źródłami [kg/rok] 

Emisja 
równoważna - 

Budynek 
projektowany 

[kg/rok] 

Emisja 
równoważna - 

Budynek z 
alternatywnymi 
źródłami [kg/rok] 

SO2 1,00 0,000000 36,378594 0,000000 36,378594 

NOX 0,50 0,000000 30,116472 0,000000 15,058236 

PYŁ 0,50 0,000000 6,241650 0,000000 3,120825 

SADZA 2,50 0,000000 0,010794 0,000000 0,026984 

B-a-P 20000,00 0,000000 0,000216 0,000000 4,317459 

Łączna emisja równoważna 0,000000 58,902099 
 
9.3. Wykres emisji równoważnej 

 
 
9.4. Wybór systemu 
 
Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. 
Efekt środowiskowy wyrażony w emisji równoważnej jest o ...% ( 58,90 kg/rok)  korzystniejszym niż 
wariant alternatywny. 
 
10. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
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10.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji 
 
Nazwa Projektowany Alternatywny 

Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok ... ... 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - ... 

Koszty inwestycyjne KH,I zł 24600,00 73800,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - -200,00 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok ... ... 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 31,05 93,16 

Roczne oszczędności kosztów ∆Or zł/rok - ... 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - ... 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest  nie korzystne pod względem inwestycyjnym 
 
10.5 Analiza zbiorcza opłacalności 
 
Nazwa Opłacalność SPBT 

System ogrzewania i wentylacji nie ... 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
do projektu budowlanego instalacji wewnętrznych:  

ogrzewania oraz wentylacji  
dla rozbudowy budynku hali magazynowej z budynkiem  

administracyjno-socjalnym o część hali produkcyjnej  
położonej we wsi Starkowiec Piątkowski,  

dz. ewid. nr 101/3, gmina Środa Wlkp.  
 

1 Podstawa opracowania 
Projekt nie obejmuje swoim zakresem przyłączy do sieci zewnętrznych uzbrojenia terenu.  
Powyższe są istniejące i znajdują się na działce inwestora.  
 
1.1 Dane ogólne 
Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy wiodącym biurem 
architektonicznym a Inwestorem.  
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

• Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,  
oraz przepisy wykonawcze: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

• Polskie Normy.  
 
1.2 Materiały wyjściowe 
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  
- opracowanie architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne, 
- uzgodnienia z Inwestorem,  
- katalogi urządzeń,  
- operat geologiczny,  
- mapa sytuacyjna terenu.  
 
2 Charakterystyka energetyczna obiektu 
Kubatura całkowita projektowanego budynku – podana w opracowaniu architektury.  
Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane – podane w opracowaniu architektury 

2.1 Moc właściwa wentylatorów 
Moc właściwa wentylatorów zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie będzie 
przekraczać wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154. 
Zgodnie z powyższym maksymalne moce właściwe wynosić będą: 

• dla wentylatorów nawiewnych w złożonych instalacjach klimatyzacji – 1.60 kW/m³/s, 
• dla wentylatorów nawiewnych w prostych instalacjach wentylacji – 1.25 kW/m³/s, 
• dla wentylatorów wywiewnych w złożonych instalacjach klimatyzacji – 1.00 kW/m³/s, 
• dla wentylatorów wywiewnych w prostych instalacjach wentylacji – 1.00 kW/m³/s, 
• dla wentylatorów wywiewnych w instalacjach wywiewnych – 0.80 kW/m³/s. 

Przedstawione rozwiązania projektowe spełniają powyższe wymagania.  

2.2 Poziom hałasu od urządzeń 
Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku 
oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem (średni poziom dźwięku A- przy hałasie ustalonym lub 
równoważny poziom dźwięku A - przy hałasie nieustalonym) nie powinien przekraczać wartości 
wyspecyfikowanych w poniższej tabeli oraz wartości podanych w PN-87/B-02151/02. 
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Rodzaj pomieszczenia Poziom dźwięku dB (A) 
Biura  40  
Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35 
Pomieszczenie socjalne 45 
Toalety 45 
Pomieszczenia techniczne 65* 

 
* dopuszczalny, maksymalny poziom dźwięku A, w odległości 1m od urządzenia.  

Dopuszczalny poziom dźwięku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie będzie przekraczać 
wartości podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach. Dopuszczalne wartości hałasu na stanowiskach pracy będą zgodne z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz PN-N-01307 „Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu 
w środowisku pracy”.  
Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na zewnątrz wyrażony równoważnym poziomem dźwięku w dB określa 
aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i wynosi 
55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy nieruchomości) oraz 65 dB(A) w odległości 1m od 
czerpni i wyrzutni powietrza. 
Przedstawione rozwiązania projektowe spełniają powyższe wymagania.  
 
3 Bilans cieplno – wentylacyjny obiektu 
3.1 Parametry obliczeniowe powietrza 
Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach przyjęto wg §134 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
Według PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla zimy (II strefa klimatyczna) wynoszą:   
-18oC, ϕ 100%.  
Według PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla lata (II strefa klimatyczna) wynoszą: 
+30oC, ϕ 45%.  
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego zimą wynoszą: 
− Hala produkcyjna       +15oC. 
 
3.2 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku 
Współczynniki strat ciepła W/K 
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:         
  do otoczenia przez obudowę budynku ΣHT,ie   568   
  do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną ΣHT,iue   0   
  do gruntu ΣHT,ig   49   
  do sąsiedniego budynku ΣHT,ij   0   
Współczynnik strat ciepła na wentylację ΣHV   616   
Sumaryczny współczynnik strat ciepła ΣH   1234   
Straty ciepła budynku W 
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie ΣΦT   20383   
  Strata ciepła na wentylację minimalną ΣΦV,min   20329     
  Strata ciepła przez inflitrację 0,5·ΣΦV,inf   8132     
  Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną ΣΦV,su   0     
  Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej ΣΦV,mech,inf   0     
Sumaryczna strata ciepła na wentylację ΣΦV   20329   
Obciążenie cieplne budynku W 
Sumaryczna strata ciepła budynku ΣΦ   40712   
Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego 
obniżenia temp.) ΣΦRH   ---   

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL   40712   
Własności budynku   
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 795 m² ΦHL / Aogrz,bud 51,2 W/m² 
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 6040 m³ ΦHL / Vogrz,bud 6,74 W/m³ 
Powierzchnia oddająca ciepło A 2615 m²       

 



 

5 
 

3.3 Zestawienie urządzeń elektrycznych 
Nazwa urządzenia Ilość Moc 

grzewcza 
Moc 

chłodnicza 
Moc 

elektryczna 
Napięcie 

znamionowe 
Nagrzewnica wodna 1 21,0 kW - 0,34 kW 230 V 
Nagrzewnica wodna z komorą 
mieszania 2 19,5 kW - 0,34 kW 230 V 

Destryfikator 4 - - 0,28 kW 230 V 
Wentylator dachowy 2 - - 0,275 kW 230 V 

 
4 Rozwiązania projektowe 
4.1 Centralne ogrzewanie 
Projektuje się ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp70/50OC, zasilanie 
instalacji w układzie zamkniętym, pompowe z rozdziałem dolnym. 
Źródło ciepła – istniejący kocioł zlokalizowany w istniejącej kotłowni poza zakresem opracowania. 
Przewiduje się włączenie projektowanej instalacji grzewczej do istniejącej instalacji znajdującej się w budynku 
przyległym. Na włączeniu należy zamontować zawory odcinające.  
Rozprowadzenie projektowanej instalacji do aparatów grzewczych projektuje się prowadzić pod stropem z rur 
stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normą PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, łączonych za pomocą spawania 
gazowego i połączeń kołnierzowych lub gwintowanych mocując do ścian, stropu oraz konstrukcji hali. Rury 
prowadzić na powierzchni elementów konstrukcyjnych. 
Bilans zapotrzebowania ciepła został sporządzony w oparciu o program OZC InstalSYSTEM z przedstawieniem 
zestawienia strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń.  
 
4.1.1 Ogrzewanie nagrzewnicami wodnymi 
Projektuje się ogrzewanie nagrzewnicami wodnymi hali produkcyjnej. 
Projektuje się instalację zasilania wymienników wodnych w aparatach grzewczych w układzie pompowym 
zamkniętym o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp= 70/50ºC. Układ pracować będzie jako obieg grzewczy 
systemu wodnego w układzie zamkniętym zasilany z istniejącej instalacji znajdującej się w budynku przyległym.  
Charakterystyka projektowanych aparatów grzewczych: 

Nagrzewnica wodna LEO L3:  
• moc grzewcza użytkowa  21,0 kW,  
• pobór mocy elektrycznej 0,34 kW,   
• zasilanie elektryczne 230V,   
• max. strumień powietrza wentylacyjnego 3400 m3/h,  
• waga ~17,3kg.  

Charakterystyka projektowanych aparatów grzewczych z komorą mieszania: 
Nagrzewnica wodna LEO L3 + KM-L:  

• moc grzewcza nominalna 19,5 kW,  
• pobór mocy elektrycznej 0,34 kW,   
• zasilanie elektryczne 230V,   
• max. strumień powietrza wentylacyjnego 2250 m3/h,  
• waga ~37,8kg.  

Do zasilania nagrzewnic przewidziano: 
• zawór regulacyjno-pomiarowy,   
• zawór odcinający,  
• filtr siatkowy. 

Rozprowadzenie projektowanej instalacji projektuje się na powierzchni ścian konstrukcji. W najwyższych punktach 
instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki. Instalację wykonać w systemie rur i złączek produkowanych z 
wysokiej jakości stali węglowej (pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku),  rury prowadzić na 
powierzchni mocując do ścian, stropu oraz konstrukcji hali. Przejście rur przez przegrody oddzielenia pożarowego 
zabezpieczyć wg odrębnego punktu. Regulacja hydrauliczna obiegu przy pomocy zaworu regulacyjnego. Regulacja 
temperatury za pomocą zaworu trójdrogowego i regulatora oraz sterownika regulującego pracę aparatu (automatyka 
i zawór dostarczany wraz z aparatem). Instalację należy prowadzić ze spadkiem w kierunku przeciwnym do 
odbiorników. Odwodnienia w najniższych punktach instalacji. 
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4.1.2 Materiał, wykonanie instalacji 
Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych przeznaczonych do instalacji grzewczych 
wykonanych ze stali niestopowej gatunek 1.0308 z zewnętrzną powłoką cynkowo – niklową grubości 3 ÷ 5 µm 
łączonych w systemie zaciskania z uszczelką wargową EPDM. W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na 
odgałęzieniach i połączeniach z armaturą stosować wykonane fabrycznie z miedzi lub brązu kolana, trójniki, zwężki 
i kształtki przejściowe z końcówkami gwintowanymi.  
Do uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakładane na gwint 
zewnętrzny. Nie zaleca się stosowania szczeliwa konopnego. Urządzenia z rurami miedzianymi łączyć należy przy 
użyciu kształtki przejściowej. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych większych o jedną dymensję od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W 
obrębie rury ochronnej nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów.  
Odwodnienie i odpowietrzenie – odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyższych punktach instalacji oraz 
zaworami odpowietrzającymi przy grzejnikach. Rurociągi należy uzbroić w odpowietrzniki automatyczne i 
zbiorniki odpowietrzające z ręcznym odpowietrzeniem w kotłowni. Odwodnienie instalacji centralnie w kotłowni, 
wszystkie zakończone zaworem ze złączką do węża. 
Instalację należy prowadzić ze spadkiem w kierunku odwodnień. Na głównych ciągach instalacji wykonać punkty 
stałe P.S. oraz kompensacje U-kształtowe lub mieszkowe wykonane zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
 
4.1.3 Izolacje instalacji grzewczych 
Izolacja termiczna - wg opisu dalszej części opracowania.  
Izolacja antykorozyjna - dla rurociągów przyjęto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych 
transportujących wodę o temp. do 150o C. 
Rurociągi stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości i pomalować: 

• 2 x farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową  
• 2 x emalią ftalową ogólnego stosowania   

Łączna grubość powłok antykorozyjnych minimum 60 mikronów. 
Rurociągi oznakować wg oznakowań zakładowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie pasków 
identyfikacyjnych i strzałek kierunkowych określających przepływ. 
Płukanie instalacji - w czasie montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w 
maksymalnym stopniu czystości układanych odcinków rur. Po wykonaniu prób szczelności należy instalację poddać 
trzykrotnemu płukaniu wodą aż do usunięcia zawiesin do poziomu poniżej 5 mg/dm3. Po każdym płukaniu 
wyczyścić filtry.  
Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocą zaworów regulacyjnych oraz za pomocą zaworów 
grzejnikowych termostatycznych. Regulację przeprowadzić przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy 
armatury, np. firmy TA lub Danfoss. 
 
4.1.4 Próby i rozruch instalacji 
Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń dostarczonych na 
plac budowy. 
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiałów po dostawie 
na plac budowy i w czasie konstrukcji. 
Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub spowodowanie wykonania 
wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia odpowiedzialności i przydatności materiałów, oraz do 
upewnienia się, że wykonywana fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, praw 
i warunków technicznych. 
Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentów dotyczących materiałów poddanych przez Wykonawcę 
kontroli, świadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. 
W każdym przypadku powinny być one przesłane do Inspektora (cztery kopie w ciągu sześciu dni) po wykonaniu 
kontroli przez Wykonawcę. 
Wykonawca przeprowadza próby hydrostatyczne na ciśnienie minimum 0,45 MPa. Ponadto, jeśli wystąpi 
jakakolwiek wątpliwość, co do jakości i rodzaju materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, 
badania, które mogą ustalić przydatność i właściwości tego materiału. 

4.2 Wentylacja 
4.2.1 Wentylacja hali produkcyjnej 
Do wentylacji hali produkcyjnej projektuje się aparaty grzewczo-wentylacyjne wyposażone w komorę mieszania 
oraz czerpnie powietrza zewnętrznego z komorą mieszania. Zadaniem aparatów będzie ogrzewanie oraz wentylacja 
pomieszczenia hali. Przy aparacie należy zamontować czerpnie powietrza oraz komorę mieszania, które będą 
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czerpać powietrze świeże zewnętrzne do pomieszczeń oraz z możliwością recyrkulacji powietrza wewnętrznego. 
Ilość oraz rozmieszczenie wg. części rysunkowej projektu.  
Do aparatu należy zamontować automatykę umożliwiającą sterowanie przepustnicami. Do automatyki należy 
dołożyć również programowalny termostat pomieszczeniowy. W komorze mieszania zamontowane są dwa filtry 
powietrza EU4. Powietrze powraca do aparatu, gdzie poddane jest recyrkulacji w zależności od stopnia otwarcia 
przepustnic.  
Charakterystyka projektowanych urządzeń z czerpnią powietrza świeżego:  

• moc grzewcza nominalna 19,5 kW,  
• pobór mocy elektrycznej 0,34 kW,   
• zasilanie elektryczne 230V,   
• max. strumień powietrza wentylacyjnego 2250 m3/h,  
• waga ~37,8kg,  
• automatyka indywidualna do sterowania komorami mieszania.   

W celu utrzymania właściwego bilansu powietrza wewnątrz hali, projektuje się wywiew za pomocą wentylatorów 
dachowych wywiewnych np. UVO H1.4 EC firmy FLOWAIR. Wentylatory należy zamontować na podstawie 
dachowej tłumiącej. 
Charakterystyka projektowanych urządzeń:  

• pobór mocy elektrycznej = 0,28 kW,  
• zasilanie elektryczne 230V, 
• waga ~12,3kg,   
• automatyka indywidualna – połączona z komorą mieszania.  

 
4.2.2 Wytyczne do automatyki 
Wszystkie urządzenia należy wyposażyć w systemy automatycznej regulacji pozwalające na zachowanie 
algorytmów pracy urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta i technologii. Aparaty grzewczo – wentylacyjne 
należy wyposażyć we wspólną automatykę z wentylatorami wywiewnymi dachowymi umożliwiającymi pracę 
równoczesną.  

5 Materiał, wykonanie instalacji 
5.1 Instalacje rurowe grzewcze 
Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych przeznaczonych do instalacji grzewczych 
wykonanych ze stali niestopowej gatunek 1.0308 z zewnętrzną powłoką cynkowo – niklową grubości 3 ÷ 5 µm 
łączonych w systemie zaciskania z uszczelką wargową EPDM.  
W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na odgałęzieniach i połączeniach z armaturą stosować wykonane 
fabrycznie ze stali ocynkowanej z uszczelkami typu o-ring, kolana, trójniki, zwężki i kształtki przejściowe z 
końcówkami gwintowanymi –dla przewodów stalowych. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmy 
teflonowe oraz odpowiednie pasty nakładane na gwint zewnętrzny. Nie zaleca się stosowania szczeliwa konopnego. 
Rury stalowe gwintowane ze stalowymi zaciskowymi łączyć należy przy użyciu kształtki przejściowej. Wszystkie 
przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych większych o jedną dymensję od 
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrębie rury ochronnej nie wolno 
wykonywać żadnych połączeń przewodów.  
Instalację mocować do ścian lub stropów za pomocą typowych zawiesi do rur. Odległość między podporami zgodna 
z WTWiO Robót Budowlano-Montażowych oraz wytycznymi COBRTI Instal. 
Do uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakładane na gwint 
zewnętrzny. Nie zaleca się stosowania szczeliwa konopnego. Urządzenia z rurami miedzianymi łączyć należy przy 
użyciu kształtki przejściowej. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych większych o jedną dymensję od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W 
obrębie rury ochronnej nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów.  
Grzejniki mocować do ścian za pomocą typowych zawiesi, w skład których wchodzą kurki spustowe i 
odpowietrzniki ręczne grzejników. Instalację mocować do ścian lub stropów za pomocą typowych zawiesi do rur 
np. HILTI. Odległość między podporami zgodna z WTWiO Robót Budowlano-Montażowych oraz wytycznymi 
COBRTI Instal.  
 
5.2 Montaż urządzeń i armatury 
Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie ze schematem technologicznym oraz instrukcjami dostarczonymi 
przez producentów urządzeń i wytycznymi Inwestora. Jako armaturę odcinającą zastosowano zawory odcinające 
kulowe. W celu zabezpieczenia instalacji c.o. przed wzrostem ciśnienia, zamontować zawór bezpieczeństwa 
znajdujący się na wyjściu z kotła (rozdzielacz bezpieczeństwa) oraz ciśnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze. 
Zaleca się napełnienie zładu instalacji wodą uzdatnioną dla celów c.o. z przenośnej stacji zmiękczania wody.  
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Na instalacji uzupełniającej zład wody kotłowej należy zamontować wodomierz, manometr oraz wężyk w oplocie 
stalowym do połączenia ze stacją uzdatniania wody (wężyk podłączany jest przez skręcenie złącza gwintowanego 
do uzdatniacza, tylko w przypadku napełniania lub uzupełniania zładu). 

5.3 Przejścia przez przegrody ppoż. 
1. Wszystkie przejścia przewodów oraz rurociągów w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody. 
2. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających 
przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 
przewodu lub klapy odcinającej.  
3. Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy uszczelnić ogniochronną masą 
uszczelniającą elastyczną np. firmy NICZUK.  
4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć je 
obejmami p.poż. np. firmy NICZUK montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia p.poż.  
5. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy stosować ogniochronną pęczniejącą masę uszczelniającą 
np. firmy NICZUK o klasie odporności ogniowej EI 120. Masę tę można łączyć z zaprawą ogniochronną o EI 120.  
6. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm i grubościach 
ścianek od 1,8 do 11,8 mm można stosować również kasety ogniochronne PROMASTOP®-I służące do 
uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z cegły pełnej, 
dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w przypadku ścian oraz 15 cm w 
przypadku stropów. Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi 
PROMASTOP®-I spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 120. Oznacza to, że szczelność i izolacyjność 
ogniowa przejścia nie jest mniejsza niż 120 minut. W przypadku przejść w stropach i ścianach o wymaganej gazo- i 
dymoszczelności przestrzeń między rurami a ścianami otworu powinna być przed założeniem kaset dokładnie 
wypełniona zaprawą cementową.  

5.4 Izolacje termiczne 
Izolacja termiczna  - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie rurociągi należy zaizolować 
termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i współczynniku przewodności cieplnej λ= 0,035 W/mK. 
Grubość izolacji wg poniższej tabelki:  

Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość izolacji 
cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 
5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
8  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej 

budynku)  
 40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej 
budynku)  

 80 mm 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy 
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

Przewody wody zimnej izoluje się przed podgrzewaniem się wody i wykraplaniem pary wodnej. Przewody wody 
zimnej i hydrantowej izolować otuliną prefabrykowaną z pianki polietylenowej o grubości minimum 6mm. W 
przypadku przewodów układanych pod tynkiem oraz w podłodze, izolacja pełni również funkcję zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawą itp. oraz umożliwia swobodne 
ruchy termiczne przewodów.  
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej 
PUR – dla średnic poniżej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z foli 
aluminiowej dla średnic pozostałych. Rurociągi prowadzone na dachu należy izolować zgodnie z w/w tabelką oraz 
izolacje zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej lub ocynkowanej. Rurociągi rozprowadzone 
podposadzkowo izolować otuliną prefabrykowaną z pianki polietylenowej o gr. 9mm.  
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5.5 Rozstaw zawiesi i podpór 
Mocowanie rurociągów za pomocą uchwytów systemowych. Uchwyty mocujące rozmieścić w odległościach: 

- 1.5 m – dla średnic 15 ÷ 20 mm, 
- 2.0 m – dla średnic 25 ÷ 32 mm, 
- 2,5 m – dla średnic 40 ÷ 50 mm, 
- 3,0 m – dla pozostałych średnic. 

5.6 Próby i rozruch instalacji 
Podczas prób ciśnieniowych należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzeń 
lub równoważnych, dla uniknięcia nadmiernego wzrostu ciśnienia w urządzeniach nie biorących udziału w próbie, 
oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urządzeń, tym poddawanym próbom i pozostałym. 
Nie należy przeprowadzać prób hydrostatycznych w przypadku złych warunków pogodowych, które mogą  
wpłynąć na odczyty pomiarowe, a także kiedy temperatura wody w rurociągach i osprzęcie poddanym próbom 
będzie niższa niż 5oC, chyba że Inspektor wyrazi na to zgodę. 
W odcinkach rur przeznaczonych do prób zostanie wytworzone wymagane ciśnienie, które zostanie utrzymane 
przez około jedną godzinę, aby sprawdzić szczelność przewodów zanim zostanie rozpoczęta ich kontrola 
szczegółowa. Wstępna kontrola odcinków rur i oprzyrządowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę, a 
wszystkie wykryte przecieki i usterki mają być usunięte. Następnie ciśnienie ma zostać utrzymane (lub przywrócone 
i zachowane przez godzinę, jeśli zostało usunięte podczas napraw). 
Po każdej próbie hydrostatycznej cały układ rur i wyposażenia ma być całkowicie opróżniony. 
Jeśli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie układy rur włączając te, które przeznaczono do 
pracy pod ciśnieniem niższym niż 0,3bar (nadciśnienie) mają być poddane próbie wodnej według Polskich Norm i 
warunków technicznych dla rurociągów. 
Tam gdzie ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz naczynia ciśnienia nie jest tak wysokie, że spowoduje uszkodzenie 
innego osprzętu w poddanej próbie instalacji, naczynie należy zaślepić i wyizolować z instalacji poddanej próbie. 
Tam, gdzie wymagane ciśnienie próbne nie przekracza ciśnienia próbnego przypisanego urządzeniom podłączonym 
do tej instalacji (np. wymienniki ciepła, naczynia itd.), to rury i urządzenia są poddawane jednocześnie próbie na 
określone ciśnienie. 
Wszystkie podpory rur mają być kompletne i znajdować się na docelowych miejscach przed próbami. 
Wszystkie zawory w układzie poddanym próbom mają być otwarte. Jeśli zawór ulokowany jest na końcu rury, 
powinien być zaślepiony lub zakorkowany. 

6 Wytyczne branżowe 
6.1 Budowlano-konstrukcyjne 
− wykonać otwory w dachu i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te zabezpieczyć przed 

wpływem czynników atmosferycznych,  
− zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji sanitarnych, wymagających okresowej 

regulacji, przeglądu itp., 
− przejścia pod fundamentami wykonać w tulejach osłonowych.  

6.2 Elektryczne 
− wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,  
− wykonać instalację uziemiającą urządzenia m.in. wentylatory, aparaty grzewczo – wentylacyjne itp. 
− wykonać wyłączniki serwisowe do zaprojektowanych urządzeń sanitarnych zasilanych w energię elektryczną.  

7 Uwagi końcowe 
Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 
Realizację robót prowadzić: 
− zgodnie z niniejszym projektem 
− w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 
− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 
− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  
W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem.  
Instalacje wykonywać na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej.   
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          Opracował:  
 
         Ryszard Kaźmierczak  
         Upr. Nr 7131/169/P/2002  
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Środa Wlkp., 07-2019 r. 
 
 
 
 

8 Oświadczenie projektantów 
 
 
O sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  
Oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 „O 
zmianie ustawy – Prawo budowlane”, projekt budowlany instalacji sanitarnych 
wewnętrznych: ogrzewania oraz wentylacji dla rozbudowy budynku hali 
magazynowej z budynkiem administracyjno-socjalnym o część hali produkcyjnej 
położonej we wsi Starkowiec Piątkowski, dz. ewid. nr 101/3, gmina Środa Wlkp., 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 

 
             Ryszard Kaźmierczak  

         Upr. Nr 7131/169/P/2002  

                WKP/IS/0024/03 
 
 
 
 

 
Dariusz Zdunek 

         Upr. Nr WKP/0169/PWOS/16  

                WKP/IS/0295/16 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OPIS TECHNICZNY 

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ Z BUDYNKIEM  

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM O CZĘŚĆ HALI PRODUKCYJNEJ 

Adres: 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA, STARKÓWIEC PIĄTKOWSKI, dz. nr 101/3 

 

1. PODSTAWA WYKONANIA 

Podstawa wykonania niniejszej dokumentacji są: 

- umowa z Inwestorem 

- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy   

- projekt architektoniczny 

- normy i obowiązujące przepisy 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Opracowanie obejmuje instalację elektryczną w rozbudowywanej hali 
magazynowo-produkcyjnej w m/ Starkówiec Piątkowski.  

Wykaz instalacji: 

- Instalacja oświetleniowa 

- Instalacja gniazd 230/400V  

- Instalacja odgromowa 
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3. ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 Na potrzeby rozbudowywanej hali produkcyjnej projektuje się montaż nowej 
tablicy rozdzielczej zwanej w projekcie TR-1. Należy wykonać nowe zasilanie kablem 
YKXs 5x25mm2 układanym w budynku od istniejącej tablicy TG do 
nowoprojektowanej tablicy TR-1. W tym celu w istniejącej tablicy TG należy 
zabudować dodatkowe pole odpływowe (bezpiecznik rozłącznikowy 3p NH00). 

Tablicę rozdzielczą TR-1 należy wykonać zgodnie ze schematem.  

Przy każdym z głównych wyjść z obiektu pokazanych na rzutach należy zabudować 
przyciski przeciwpożarowe, które w razie pożaru umożliwią wyłączenie całej instalacji 
elektrycznej budynku. Przycisk przeciwpożarowy powinien być wyposażony w szybkę i 
młotek. Przewody od przycisków przeciwpożarowych YnKY 2x1mm2 należy 
doprowadzić do istniejącego układu przeciwpożarowego – istniejącej hali.  

Przy wpinaniu obwodów pod zabezpieczenia w rozdzielni  TR-1, należy zwrócić 
szczególną uwagę na równomierne obciążenie każdej z trzech faz.  

 

4. INSTALACJA OŚWIETLENIA  

 Wszystkie instalacje  należy wykonać w układzie TN-S. Na hali magazynowej 
instalację prowadzić przewodami YDYżo 3x2,5mm2 w sposób n/t w rurkach z 
wykorzystaniem uchwytów. Oprawy na hali magazynowo/produkcyjnej załączane 
będą za pośrednictwem kaset załącz/wyłącz sterującymi pracą styczników 
zabudowanych w tablicy głównej TR-1.  

Projektowane oprawy ze źródłem LED na hali magazynowej montować natynkowo do 
sufitu. Należy montować oprawy oświetleniowe o parametrach przedstawionych 
zgodnie z legendą rysunków instalacji oświetleniowej. 

Projektuje się instalację oświetlenia zewnętrznego nad bramami wjazdowymi. 
Wybrane oprawy będą załączane automatem zmierzchowym zabudowanym w tablicy 
rozdzielczej TR-1 zgodnie z rysunkiem.  

Projektuje się instalację oświetlenia ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw ze 
źródłem LED z inwerterem zapewniającym podtrzymanie napięcia źródła światła na 
okres min. 1 godziny – oprawy oznaczono na rysunku symbolem AW. Oprawy 
kierunkowe należy zamontować w miejscach wskazanych na rzucie oświetleniowym w 
wersji jednostronnej lub dwustronnej zgodnie z legendą. Dla wszystkich opraw 
awaryjnych i ewakuacyjnych należy uzyskać certyfikat CNBOP.   
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5. INSTALACJA GNIAZD I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

 Projektuje się instalację gniazd 400V/16A dedykowanych dla podłączenia 
napędów bram elektrycznie otwieranych. Projektuje się zestawy gniazd prod. PCE 
które należy zasilić przewodem YDYżo 5x6mm2. Rozmieszczenie gniazd 3-fazowych i 
zestawów gniazd ‘ZG’ pokazano na rzutach instalacji gniazd. 

Zwraca się uwagę na urządzenia związane z technologią obiektu takimi jak suwnica 
elektryczna, urządzenie lasera – dla których należy przygotować wypusty zasilające 
kablami przedstawionymi zgodnie ze schematem tablicy rozdzielczej.    

6.  INSTALACJE UZIEMIAJĄCE, ODGROMOWE, WYRÓWNAWCZE 

 Na obiekcie należy wykonać instalację odgromową zapewniającą poziom 
ochrony IV . Wartość uziemienia instalacji odgromowej powinna być mniejsza bądź 
równa 30 Oma.  
      Instalację na dachu i zwody pionowe należy wykonać drutem stalowym 
ocynkowanym Fe/Zn fi 8 mm na uchwytach dystansowych. Wszystkie metalowe 
elementy znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją odgromową, np. rynny, 
urządzenia wentylacji, ect.  
 
Przewody odprowadzające należy doprowadzić do zbrojenia fundamentów 
wykorzystując uziom naturalny. W przypadku braku takiej możliwości każdy z 
przewodów odprowadzających należy uziemić poprzez zagłębienie w gruncie pilonów 
odgromowych fi16x3000 na głębokość która pozwoli uzyskać wartość uziemienia 
instalacji odgromowej mniejszą od 30 Oma. 

      Każdy przewód odprowadzający należy zakończyć złączem kontrolno-pomiarowym 
które należy umieścić na elewacji budynku.  

 Projektowaną instalację odgromową połączyć z istniejącą instalacją – istniejącej hali. 
 

Należy wykonać główną szynę wyrównawczą GZU w rozdzielni TR-1. Do GZU należy 
przyłączyć rury wody ciepłej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu każdego odgałęzienia 
pionowego, przewody PE.  
Szynę GZU należy uziemić możliwie na najkrótszym odcinku przewodem (LgY) lub 
bednarką (FeZn), poprzez podłączenie szyny do uziomu naturalnego. 
 
W rozdzielni TR-1 projektuje się  I i II stopień ochrony przepięciowej przy  
zastosowaniu ograniczników przepięciowych. Należy zastosować ograniczniki przepięć 
typ. B+C 
 
7.  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA. 

 Dla urządzeń, oprócz ochrony podstawowej, należy wykonać ochronę 
dodatkową  przez “SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA”' realizowane poprzez 
wyłączniki nadprądowe w rozdzielni TR-1. 
Jako uzupełnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano wyłączniki różnicowoprądowe. 
Aby zapewnić prawidłową ochronę należy zastosować przewód ochronny we 
wszystkich  obwodach ( układ TN - S). 
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Przewody ochronne powinny mieć kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami . 
Ochrona powinna zapewniać samoczynne wyłączenia uszkodzonego odbiornika (0,2 
sek). 
 
8. UWAGI:  
 
 Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Prawem 
Budowlanym, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisami BHP, oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych część 
V roboty elektryczne.  

 Projekt został wykonany zgodnie z wiedzą techniczną, polskim prawem oraz 
polskimi obowiązującymi normami. Wszystkie przedstawione rozwiązania przy użyciu 
konkretnych produktów wymienionych producentów mają charakter przykładowy, 
dopuszcza się stosowanie materiał równoważnych o parametrach nie gorszych niż 
przedstawione w projekcie. Przed zastosowaniem materiałów zamiennych należy 
uzyskać zgodę inwestora na przedłożone rozwiązanie zamienne.  

Sprawność wykonanej instalacji należy potwierdzić odpowiednimi protokołami 
pomiarowymi.  

 

 

                                                                                     Opracował: 

                        mgr inż. Piotr Zawadzki 
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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 

 Na podstawie ustawy z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz.290 z późn. zmianami )  oświadczam, że 

dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej – ROZBUDOWA BUDYNKU HALI 
MAGAZYNOWEJ Z BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM O CZĘŚĆ HALI 

PRODUKCYJNEJ 

Adres: 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA, STARKÓWIEC PIĄTKOWSKI, dz. nr 101/3 

, została opracowana  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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