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ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
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Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anna Maria Józefowicz

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 22/ZPOIA/OKK/2007,
jest wpisana na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: ZP-0561.

Członek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 19-05-2016 r.  Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-10-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Jan Łukaszewski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0561-9F9A-2BEF-3YAA-4E16

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Pan Sylwester Łukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0023/12

adres zamieszkania SŁAWSKO  104  , 76-100 SŁAWNO

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-DXT-PLX-H35 *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Pan Kamil Wojciech WICZK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0037/14

adres zamieszkania ul. Żytnia  32/19, 75-818 KOSZALIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-4XV-9U1-BE9 *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-07 roku przez:

Pan Tomasz Jarosław JUSZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0024/15

adres zamieszkania ul. Kołłątaja 17/4, 75-448 KOSZALIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-ZKQ-YH5-QXW *

Podpis jest prawidłowy





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 



Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji są prace związane termomodernizacją budynku Klubu Osiedlowego w 
Rosnowie. Budynek Szkoły zlokalizowany jest na dz. nr 226/32 obręb 0063 w jednostce ewidencyjnej 
32094_2.   

Zakres całego zamierzenia budowlanego 

Zakres prac objętych w/w zadaniem : 
 Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem fundamentowym gr 

10cm, 
 Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu styropianem gr. 15cm, 
 Ocieplenie stropodachu nad starą częścią budynku wełną mineralną gr. 30cm, 
 Wykonanie podwieszonego sufitu nad nową częścią budynku z wykonaniem izolacji 

termicznej w postaci wełny mineralnej gr 30cm, 
 Wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
 Wymiana rynien i rur spustowych,   
 Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej w części graficznej z 

wykonaniem ciepłego montażu, 
 Wymiana instalacji odgromowej, 
 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku, 
 Wymiana oświetlenia wewnętrznego, 
 Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku klubu, 

Obszar oddziaływania inwestycji 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 199 z 
późn.zm.)  

Inwestycja nie wprowadza ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów sąsiednich. Obszar 
oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce 
nr 226/32 obręb 0063 na której został 
zaprojektowany.   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.) 

Inwestycja nie wprowadza ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów sąsiednich;   

 
Oddziaływanie projektowanej inwestycji ograniczone jest do granicy działki nr 226/32 obr. 0063 na 
której są zlokalizowano obiekty. Projektowane prace związane z termomodernizacją budynku szkoły 
nie oddziałują na działki sąsiednie oraz nie ograniczają zabudowy. Ponadto inwestycja nie należy do 
przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie 
wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 
 

Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na terenie działek zlokalizowany jest budynek szkoły podstawowej. 
Istniejące uzbrojenie działki: 

 Kanalizacja sanitarna – bez zmian 
 Instalacja wodociągowa – bez zmian 
 Instalacja elektryczna – bez zmian 
 Instalacja gazowa – brak  

Ukształtowanie zieleni 

Inwestycja nie będzie ingerować w istniejące ukształtowanie zieleni.  
 



Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej 

Budynek klubu osiedlowego nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie widnieje w gminnej ewidencji 
zabytków oraz nie znajduje się na terenie historycznego założenia urbanistycznego. Prace 
prowadzone na obiekcie nie wymagają pozwolenia konserwatorskiego.  

Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy 

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Planowany zakres prac w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 
z późniejszymi zmianami) oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących znacząco zawsze i potencjalne  oddziaływać na środowisko i nie kwalifikuje 
się do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wykonawca podejmie wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz 
dóbr publicznych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych 
czynników powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca po zakończeniu robót 
uporządkuje teren do stanu z przed inwestycji. Inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska.  

Wpływ obiektu budowlanego na drzewostan, glebę 

Zakres prac nie będzie miała negatywnego wpływu na drzewostan i glebę. Zwiększenie powierzchni 
zabudowy nie zmniejszy powierzchni biologicznie czynnej na terenie działki. 

 

 

 
mgr inż. arch. Anna Józefowicz 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

Użyteczności publicznej

RODZAJ BUDYNKU

LICZBA LOKALI 3

KUBATURA CAŁKOWITA 6 238,3

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,0

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA 0,0

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,0

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 755,4

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA 1 697,6

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 697,6

Całość budynku

CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU

Rosnowo, Rosnowo

ADRES BUDYNKU

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 0,0[%]

0,073

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA -16,01

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 7,7

STREFA KLIMATYCZNA I

DANE KLIMATYCZNE

STACJA METEOROLOGICZNA Koszalin

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE 37 404,0[W]Φ

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA 84 274,4[W]

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA 119 987,0[W]Φ

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ 0,0[W]

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU 119 987,0[W]

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA

68,4

19,2

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 755,4

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 697,6

1 755,4

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 697,6

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 6 238,3

POWIERZCHNIA CHŁODZONA 0,0

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA 0,0

bilnas cieplny
Klub osiedlowy

NAZWA PROJEKTU

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII

LUB ENERGII

ILOŚĆ NOŚNIKA

ENERGII LUB

ENERGII

OGRZEWCZY Energia cieplna z seci ciepłowniczej. GJ0,257

Energia elektryczna. kWh0,705

PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ

WODY UŻYTKOWEJ
Energia elektryczna. kWh4,731

CHŁODZENIA

WBUDOWANEJ INSTALACJI

OŚWIETLENIA
Energia elektryczna. kWh37,500
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PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ WT 2014STAN

1 PG Podłoga na gruncie 27,0 cm Podłoga na gruncie 527,260,269 0,300 üP

2 PGP Podłoga w piwnicy 30,0 cm Podłoga w piwnicy 181,100,275 0,300 üP

3 ST1 Stropodach niewentylowany
146,0 cm

Stropodach
niewentylowany

617,790,140 0,200 üP

4 ST2 Dach 61,0 cm Dach 139,160,127 0,200 üP

5 ST3 Dach 51,0 cm Dach 228,510,133 0,200 üP

6 STW Strop ciepło do dołu 31,0 cm Strop ciepło do dołu 880,781,416 0,250 P

7 SW12 Ściana wewnętrzna 14,0 cm Ściana wewnętrzna 599,432,272 0,300 P

8 SW46 Ściana wewnętrzna 48,0 cm Ściana wewnętrzna 712,931,134 0,300 P

9 SW64 Ściana wewnętrzna 64,0 cm Ściana wewnętrzna 309,121,124 0,300 P

10 SZ1 Ściana zewnętrzna 70,0 cm Ściana zewnętrzna 854,750,180 0,250 üP

11 SZ2 Ściana zewnętrzna przy gruncie
74,0 cm

Ściana zewnętrzna przy
gruncie

47,830,195  P

OKNA I DRZWI

L.P. SYMBOL OPIS WT 2014STAN

1 DW Drzwi wewnętrzne 5,600 126,86      P

2 DZ1 Drzwi zewnętrzne 1,800 10,19 0,85 1,700 P

3 DZ2 Drzwi zewnętrzne 1,300 6,09 0,85 1,700 üP

4 LUX Okno zewnętrzne 0,900 50,49 0,85 1,300 üP

5 OK1 Okno zewnętrzne 1,400 147,90 0,85 1,300 P

6 OK2 Okno zewnętrzne 0,900 3,70 0,85 1,300 üP

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY
ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

SEZONOWA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 0,99WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - powyżej 100 kW

PRZESYŁ CIEPŁA 0,96OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

AKUMULACJA CIEPŁA 1,00BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

REGULACJA I WYKORZYSTANIE

CIEPŁA
0,88CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją

centralną - i miejscową (zakres P - 2 K)

SYSTEM PRZYGOTOWANIA

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

ROCZNA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 0,99Elektryczny podgrzewacz przepływowy

PRZESYŁ CIEPŁA 1,00MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpośrednio przy punktach poboru -
bez obiegów cyrkulacyjnych

AKUMULACJA CIEPŁA 1,00Brak zasobnika

SYSTEM CHŁODZENIA
ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

SEZONOWA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CHŁODU

PRZESYŁ CHŁODU

AKUMULACJA CHŁODU

REGULACJA I WYKORZYSTANIE

CHŁODU

WENTYLACJA wentylacja grawitacyjna

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 104 894,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 125 419,5

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 163 045,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 237,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 237,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 712,8

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 755,4

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 697,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 697,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok] 106 132,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 126 657,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 166 758,1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ

PARAMETRY PRACY

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 104 894,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 125 419,5[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 163 045,3[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 237,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 237,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 3 712,8[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 755,4

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 697,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 697,6

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,84

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 106 132,4[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 126 657,1[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ 166 758,1[kWh/rok]

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z ciepłowni węglowej

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 1,30

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE

BUDYNKU 0,96

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W

OBRĘBIE BUDYNKU 0,88

RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 2 K)

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 0,99

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - powyżej 100 kW

URZĄDZENIA POMOCNICZE

strona 3 z 13 Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Purmo OZC 6.6 Pro



POMPY OBIEGOWE

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 0,15

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH [h/rok] 4 700

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 8 221,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 304,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 914,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 755,4

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 697,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 697,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 8 221,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 8 304,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 24 914,7

PARAMETRY ENERGETYCZNE

OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY

ciepła woda użytkowa

SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 8 221,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 8 304,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 24 914,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 755,4

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 697,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 697,6

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA 1,00

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,99

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 8 221,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 8 304,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ 24 914,7[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Elektryczny podgrzewacz przepływowy

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU

3,00

0,99

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE

BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY

1,00

1,00

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpośrednio przy punktach poboru - bez obiegów cyrkulacyjnych

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY

Brak zasobnika
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UŻYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA C.W.U. W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU BUDYNKU

(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) 0,35

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU 0,70

TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM 55,0

TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 10,0

CHŁODZENIE

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ

OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 65 829,0

OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 197 487,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 755,4

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 697,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 697,6

PARAMETRY ENERGETYCZNE

SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 65 829,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ 197 487,0[kWh/rok]

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) 15,0

CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: BIURA)

2 250,0[h/rok]

250,0[h/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 755,4

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 697,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 697,6

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RĘCZNA)
1,0

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RĘCZNA)
1,0

WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

(SPOSÓB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA)
1,00MF

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU

WYMAGANEGO 1,00

ELEKTRYCZNOŚĆ

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 2,0

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0,0

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI

instalacja elektryczna

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 0,0

SYSTEM OŚWIETLENIA 98,0

SUMA 100,0

UDZIAŁ

[%]

1 237,6

0,0

0,0

67 066,6

1 237,6

0,0

0,0

65 829,0

67 066,6

3 712,8

0,0

0,0

197 487,0

201 199,8
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SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 67 066,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 67 066,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ 201 199,8[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 3,00

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 755,4

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 697,6

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1 697,6

ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z ciepłowni węglowej

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

104 894,8

0,0

104 894,8

125 419,5

0,0

125 419,5

163 045,3

0,0

163 045,3

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

0,0 0,0 0,0

RAZEM 104 894,8 125 419,5 163 045,3

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

0,0

1 237,6

1 237,6

0,0

1 237,6

1 237,6

0,0

3 712,8

3 712,8

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

8 221,8

0,0

8 221,8

8 304,9

0,0

8 304,9

24 914,7

0,0

24 914,7

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

65 829,0 65 829,0 197 487,0

RAZEM 9 459,4 9 542,5 28 627,4

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEŃ

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ

1 Biblioteka 372,6120,220,02

2 Biuro 410,6147,920,08

3 Holl 561,5178,320,03

4 Klatka schodowa 115,038,616,04

5 Klatka schodowa 59,819,320,01

6 Korytarz 721,9199,220,08

7 Kuchnia z oknem gaz 76,621,920,02

8 Magazyn 207,776,116,010

9 Natrysk 4,72,124,01

10 Pom. Projektora 61,819,916,01

11 Pom. Socjalne 44,414,120,03

12 Rozdzielnica główna 9,32,916,01

13 Sala 1 322,5400,120,06

14 Sala kinowa 1 402,4226,520,01

15 Sala taneczna 247,778,620,01

16 Siławnia 260,382,620,01

17 Siłownia 60,127,320,02

18 Solarium 32,610,324,01

19 WC 145,648,520,09

20 Wentylatornia 96,730,716,01

21 Węzeł 24,510,120,01
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STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG POWIERZCHNI

STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG KUBATURY

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIĄC

Styczeń    31 -0,8   80,79  30,00   20,31    6,02   81,09 0,943    8,08   51,95 1,000

Luty       28 -0,8   78,93  27,09   18,27    5,44   81,09 0,946    9,04   46,92 1,000

Marzec     31 4,3   42,22  22,50   14,70    4,36   60,42 0,860   18,45   51,06 1,000

Kwiecień   30 6,1   29,24  19,19   12,21    3,74   53,47 0,799   24,95   49,37 1,000

Maj        31 11,6    5,91  12,00    6,29    2,34   32,36 0,535   36,90   51,01 0,131

Czerwiec   0 13,3    2,69   9,27    4,15    1,80   25,83 0,436   38,62   49,37 0,000

Lipiec     0 16,7    0,18   4,74    0,65    0,92   12,78 0,211   38,62   51,01 0,000

Sierpień   0 16,2    0,37   5,45    1,30    1,06   14,70 0,260   34,12   51,01 0,000

Wrzesień   30 14,1    2,72   8,17    3,80    1,59   22,76 0,464   22,99   49,37 0,000

Październik 31 9,1   20,21  15,56    9,66    3,03   41,95 0,767   14,18   51,01 0,902

Listopad   30 3,6   53,19  22,75   15,13    4,41   63,11 0,910    7,93   49,41 1,000

Grudzień   31 2,0   64,41  25,80   17,44    5,07   69,60 0,928    6,23   51,41 1,000

W sezonie  273 8,0  377,62 183,05  117,80   36,00  505,86 0,775  148,75  451,52      
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Drzwi wewnętrzne 0,00,00  0

Drzwi zewnętrzne 1,18,98 2 494

Okno zewnętrzne 10,387,37 24 270

Dach 1,916,43 4 565

Podłoga na gruncie 3,529,19 8 108

Podłoga w piwnicy 1,310,78 2 993

Strop ciepło do dołu 8,470,66 19 627

Stropodach niewentylowany 3,529,38 8 161

Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,43,57 993

Ściana wewnętrzna 3,630,13 8 370

Ściana zewnętrzna 6,151,85 14 404

Ciepło na wentylację 59,9505,86 140 515

RAZEM 100,0844,20 234 500

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Zyski od słońca 24,8148,75 41 320

Zyski wewnętrzne 75,2451,52 125 421

RAZEM 100,0600,27 166 741
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GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ
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PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 104 894,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 125 419,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

163 045,3

1 237,6

1 237,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

3 712,8

106 132,4

126 657,1

166 758,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

59,8

71,4

92,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

0,7

0,7

2,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

60,5

72,2

95,0

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

0,0

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

0,0

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

0,0

0,0

0,0

WENTYLACJA MECHANICZNA
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 8 221,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 304,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

24 914,7

0,0

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

0,0

8 221,8

8 304,9

24 914,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

4,7

4,7

14,2

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

0,0

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

4,7

4,7

14,2

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ

CHŁODZENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 65 829,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 65 829,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 197 487,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ

37,5

37,5

112,5

OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 178 945,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 199 553,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

385 447,0

1 237,6

1 237,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

3 712,8

114 354,3

200 791,0

389 159,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

101,9

113,7

219,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

0,7

0,0

2,1

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

65,1

114,4

221,7

EU

EK

EP

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 2014 165,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ
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NIESPEŁNIONY

NIESPEŁNIONY

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KLUBU OSIEDLOWEGO W M. ROSNOWO                                              

INFORMACJA BIOZ 
 OCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ,  
 WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,  
 WYMIANY INSTALACJI OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO, WYMIANY INSTALACJI ODGROMOWEJ                 

I MONTAŻU INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH  
OBIEKT KLUB OSIEDLOWY W ROSNOWIE 

KATEGORIA OBIEKTU  IX  

ADRES OBIEKTU 
Rosnowo 8, 76-042 Rosnowo 

dz. 226/32  obręb 0063 Rosnowo w jednostce ewidencyjnej 320904_2 

 

INWESTOR 
GMINA MANOWA 

Manowo 40, 76-015 Manowo 

 
JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

MB-MAXIPROJEKT  

Koszalin ul. Gnieźnieńska 14 , 75-736 Koszalin 

 
ZESPÓŁ 

AUTORSKI 

IMIĘ  NAZWISKO 
SPECJALNOŚĆ 

DATA 
OPRACOWANIA 

PODPIS 
Nr uprawnień 

OCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

PROJEKTANT 

mgr inż. arch.   
Anna Józefowicz                

Architektoniczna wrzesień 2016 
 

22/ZPOIA/OOK/2007, 
ZP-0561 
75-330 Koszalin 
Ul. Bałtycka 61/6 

WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

PROJEKTANT 

mgr inż. 
Sylwester Chudy 

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

wrzesień 2016 
 

ZAP/0196/POOS/11 
ZAP/IS/0023/12 
75-323 Koszalin, 
Ul. Budowniczych 9/13 

WYMIANA INSTALACJI OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO, WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ, 

MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH  

PROJEKTANT 

mgr inż. 
Tomasz Juszkiewicz 

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych 

wrzesień 2016 
 

ZAP/0188/PWOE/14,  
ZAP/IE/0024/15 
75-448 Koszalin, 
Ul. Kołłątaja 17/4 



Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 Zamierzeniem budowlanym jest termomodernizacja budynku klubu osiedlowego w m. 

Rosnowo.  

Zakres prac objętych w/w zadaniem : 
 Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem fundamentowym           

gr 10cm, 
 Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu styropianem gr. 15cm, 
 Ocieplenie stropodachu nad starą częścią budynku wełną mineralną gr 30cm, 
 Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z izolacją termiczną w postaci wełny mineralnej gr 

30cm nad nową częścią budynku, 
 Wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
 Wymiana rynien i rur spustowych,   
 Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej z wykonaniem ciepłego montażu, 
 Wymiana instalacji odgromowej, 
 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku, 
 Wymiana oświetlenia wewnętrznego, 
 Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły, 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja realizowana będzie na działce nr 226/32 obręb 0063 Rosnowo w jednostce ewidencyjnej 
320904_2. Na terenie działki zlokalizowany jest budynek klubu osiedlowego. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi 
barwami i/lub znakami bezpieczeństwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczeństwa powinny być 
umieszczone odpowiednio do linii wzroku – w miejscu lub najbliższym otoczeniu określanego 
zagrożenia. Jeżeli takie oznakowanie nie jest wystarczające miejsca niebezpieczne powinny być 
wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie. 

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

 

Lp. Rodzaj zagrożenia 
Skutek 

zagrożenia 

Skala 
zagroże
nia 

Miejsce 
wystąpienia 
zagrożenia 

Czas 
wystąpienia 
zagrożenia 

1.  
Roboty, przy których 
występuje ryzyko upadku z 
wysokości ponad 5m 

upadek z wysokości, 
uderzenie 
spadającym 
czynnikiem 
materialnym 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania 
robót 

2.  
Roboty wykonywane przy 
użyciu dźwigów 

przygniecenie, 
uderzenie 
czynnikiem 
materialnym 

D 

w strefie 
wykonywania 
robót – w 
zasięgu pracy 
dźwigu 

w trakcie 
wykonywania 
robót przy użyciu 
dźwigu 

3.  Przypadkowo odkryte w przygniecenie, D w strefie w trakcie 



trakcie robót ziemnych 
przedmioty trudne do 
identyfikacji 

uderzenie 
czynnikiem 
materialnym 

wykonywania 
robót 

wykonywania 
robot 
 
 

4.  
Możliwość znalezienia się 
osób postronnych na 
terenie budowy 

przygniecenie, 
uderzenie 
czynnikiem 
materialnym, 
porażenie 
prądem, 
poparzenie 
łukiem 

S 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania 
robót 

5.  

Związane ze sprzętem 
eksploatacyjnym na 
budowie – narzędzia 
ręczne 

przygniecenie, 
uderzenie 
czynnikiem 
materialnym, 
porażenie 
prądem, 
poparzenie 
łukiem 

S 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania 
robót 

6.  
Prowadzenie wykopów 
liniowych 

Zasypanie ludzi S 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania 
robót 

Skala zagrożenia (w skali pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenie): 
M – mała: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy 
S – średnia: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 m-cy 
D – duża: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników 
własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie 
ustnej, obejmującego zaznajomienie z: 

 zakresem robót budowlanych 

 technologiami realizacji robót budowlanych 

 harmonogramem robot z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu 

wymaganego do ich wykonania 

 przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z 

podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu 

wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

 „instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń . 

 zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu 

komórkowego 



 zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno odbywać 

się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ 

 uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie 

wynikają z uzgodnień z: 

 zarządcą drogi publicznej lub terenu osiedla 

 właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze 

prowadzonych robót 

 rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki sposób aby 

nie blokować dojazdów do stanowisk pracy 

 zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: 

 taśm ostrzegawczych, 

 barier, 

 balustrad, 

 ogrodzeń, 

 tablic bezpieczeństwa,  

 daszków ochronnych 

 stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do 

rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót, 

 stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości, 

 stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robót, w których pracownicy są 

przeszkoleni, 

 wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody 

od właściciela tych urządzeń. Prace te mogą się odbywać z zachowaniem zasad 

Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych 
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OCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 



Podstawa opracowania 

 Audyt energetyczny budynku Klubu Osiedlowego w Rosnowie 
 Instrukcja I.T.B. nr. 334/2002 „ Bezspoinowy System Ocieplenia Ścian Zewnętrznych 

Budynków”  
 Oględziny i pomiary inwentaryzacyjne 
 PN-EN ISO6946 – opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła metoda obliczeniowa. 
 Rozporządzenie z dnia 12.04.2002 r. (z późniejszymi zmianami) dotyczące warunków 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Opis stanu istniejącego 

Budynek Klubu Osiedlowego zlokalizowany jest na dz. nr 226/32 obręb 0063 Rosnowo w 
jednostce ewidencyjnej 320904_2. Budynek dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony w 
południowo – wschodniej części. Na poziomie piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia 
magazynowe, pomieszczenia siłowni oraz biura. Na poziomie parteru w budynku funkcjonują 
sale w których odbywają się różnego rodzaju zajęcia poza lekcyjne oraz spotkania stowarzyszeń. 
W budynku znajduje się ponadto sala kinowa  oraz węzły sanitarne. Wzdłuż ścian zewnętrznych 
budynku biegną kanały ciepłownicze. Budynek w starej części posiada stropodach wentylowany 
z wysoką przestrzenią między stropową. W części dobudowanej wykonano stropodach pełny 
oparty na dwuteownikach o nieregularnej powierzchni w kształcie trójkątów. Dodatkowo nad 
korytarzem (pom. nr 108) na I piętrze istnieje wyższa cześć stropodachu pełnego, wyniesiona na 
ścianach murowanych, w których rolę doświetli pełnią luksfery. Okna zewnętrzne w budynku 
poza dwoma na poziomie piwnicy zostały wymienione na nowe o profilu pcv. Drzwi zewnętrzne 
w budynku wymienione na nowe o profilu aluminiowym. Do wymiany pozostały drzwi na 
elewacji zachodniej. Klatka schodowa z holem na parterze oraz piętrze w północnej części 
budynku doświetlona ścianą wykonaną z luksferów. Obróbki blacharskie w budynku szkoły 
wykonane z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe z PCV. Odprowadzenie wód 
deszczowych z dachu do kanalizacji deszczowej przez przykanaliki. Istniejące rynny w starej 
części budynku zamocowane na gzymsie. Budynek pierwotnie wyposażony w wentylację 
mechaniczną dla potrzeb Sali kinowej, obecne wentylacja ta jest wyłączona z użytkowania . 
Otwory po istniejących czerpniach w ścianach zewnętrznych należy przewidzieć do 
zamurowania. 

 

Opis rozwiązań projektowych  

Na podstawie audytu energetycznego budynku projektuje się  : 
 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem powyżej poziomu gruntu gr. 15cm i 

współczynnikowi przewodzenia ciepła 0,032W/mK  
 Ocieplenie w strefie cokołu wykonać ocieplenie płytą styropianu fundamentowego gr 10cm o 

podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości min. FS30 i 
współczynniku przewodzenia ciepła 0,038W/mK z zagłębieniem 100cm poniżej poziomu 
gruntu – w częściach niepodpiwniczonych oraz do głębokości fundamentów w części 
podpiwniczonej. 

 Ocieplenie stropodachu starej części budynku z  wysoką przestrzenią między stropową wełną 
mineralną gr. 30cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,040W/mK, układanej 
bezpośrednio na stropie.    

 Wykonanie podwieszonego kasetowego sufitu na metalowym stelażu z wykonaniem izolacji 
termicznej wełną mineralną gr. 30cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,040W/mK.   

 Ocieplenie stropodachu nad wysoką częścią korytarza na I piętrze styropapą gr. 30cm i o 
współczynniku 0,040W/mK. 

 Wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym i o współczynniku przenikania 
ciepła równym 1,30 W/m2K zlokalizowanych na ścianie zachodniej. 

 Wymianę okien zewnętrznych na nowe o profilu PCV i współczynniku przenikania ciepła 
1,400 W/m2K na poziomie piwnicy oznaczone symbolem O1 w części graficznej.  



 Wymiana istniejących luksferów na klatce schodowej od strony północnej oraz luksferów na 
wysokiej części korytarza I piętra na pustaki szklane.  

  

Projektowana ochrona cieplna budynku 

 Ściana zewnętrzna powyżej poziomu gruntu[SZ1] 
 Ściana zewnętrzna poniżej poziomu gruntu [SZ2]  
 Stropodach z pustką między stropową nad starą częścią budynku [STZ1] 
 Stropodach pełny nad dobudowaną częścią budynku [STZ2] 
 Stropodach pełny nad wysoką częścią korytarza I piętra [STZ3] 
 

SZ1 

tynk λ=0,820W/mK  

cegła pełna λ=0,77W/mK –  51cm 

styropian λ=0,032W/mK – 15cm 

tynk λ=0,82W/mK 0,82  

U = 0,180 W/m2K. 

  

SZ2 

tynk λ=0,820W/mK  

cegła pełna λ=0,77W/mK –  60cm 

styropian λ=0,032W/mK – 10cm 

tynk λ=0,82W/mK 0,82  

U = 0,195 W/m2K. 

 

STZ1 

Wełna mineralna λ=0,040W/mK – 30cm 
Strop istniejący 
U = 0,106 W/m2K. 

  

STZ2 

Wełna mineralna λ=0,040W/mK – 30cm 
Sufit kasetowy podwieszany  
U = 0,131 W/m2K. 

 

STZ3 

Styropapa λ=0,040W/mK – 30cm 
Strop istniejący 
U = 0,127 W/m2K. 

 

    

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody dokonano zgodnie z normą PN-EN ISO 
6946:2008 

Wymagane parametry techniczne dla komponentów materiałowych systemu 
docieplania budynku 

 

Zaprawa klejąca  

Po wyschnięciu i związaniu wykonanych wyprawek tynku stosować w zależności od potrzeb 
preparaty gruntujące pod zaprawę klejową, zgodnie z wybraną technologią ocieplenia. Zaprawa 
powinna być odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubości ≥ 8 
mm. Na płyty przy nierównym podłożu, zaprawę klejącą należy nanieść w sposób punktowo – 
krawędziowy wokoło płyty, wzdłuż jej krawędzi jako 5 cm pas klejący oraz nałożyć dodatkowo 3 
punktów klejących o średnicy ok. 16 cm w płaszczyźnie płyty . 

Płyta styropianowa 

Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych należy stosować: 
 styropian o gr. 15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK ściany zewnętrzne 

powyżej poziomu gruntu 
 wodoodporny styropian fundamentowy o gr. 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 

λ=0,038W/mK ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu, cokół  
Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim zamontowaniu aluminiowej 
listwy startowej. Wykończenie styku płyty styropianowej z innym materiałem budowlanym np. (ramy 



okienne, okapniki, drzwi, płyty balkonowe) musi być wykonane poprzez szczelinę połączeniową 
wypełnioną taśmą uszczelniającą.  

Łączniki mechaniczne 

Płyty styropianowe dodatkowo mocować do ściany za pomocą kołków rozporowych do styropianu w 
ilości 6 szt./m2. Kołki należy mocować tak by ich główki były licowane z płaszczyzną styropianu. Kołki 
powinny mieć trzpień metalowy o średnicy talerzyka ok. 60 mm .   

Masa zbrojąca 

Masę zbrojącą należy wykonać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych. Warstwa 
zaprawy powinna mieć grubość 3-5 mm. Warstwa zbrojąca może być wykonana nie wcześniej niż po 
2 dniach od przyklejenia płyty termoizolacyjnej.  
 
 

Siatka zbrojąca w masie klejącej 

Siatkę z włókna szklanego impregnowana o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i deformację 
kształtu należy wcisnąć w masę zbrojącą za pomocą pacy, wyszpachlować do uzyskania równej 
powierzchni. Siatka musi być całkowicie zatopiona w masie zbrojącej, nie powinna prześwitywać ani 
wystawać z masy. Styki siatki układać na zakład 10 cm , w narożnikach powinna być wywinięta na 
szerokość 15 cm na sąsiednią ścianę . W narożach otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać 
zbrojenie diagonalne (min. Paski 20x30 cm). 

Masa tynkarska 

Zewnętrzną warstwę wykończeniową wykonać jako tynk na bazie spoiw mineralnych o podwyższonej 
odporności na zabrudzenia, zanieczyszczenia przemysłowe i utrudniający rozwój alg i glonów. Tynk o 
strukturze drapanej (baranka) ułożonego na przeszpachlowanej i wyrównanej powierzchni ( z 
wtopioną wg zapisu powyżej siatką z włókna szklanego) po uprzednim zagruntowaniu preparatem 
gruntującym.   

OPIS ROZWIAZAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH TERMOMODERNIZACJI 

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu oraz poniżej poziomu gruntu 

 
Roboty należy rozpocząć od rozbiórki powierzchni utwardzonej wokół budynku. Po usunięciu opaski  
(kostki brukowej, opaski betonowej) wokół budynku należy odkopać ściany zewnętrzne poniżej 
poziomu gruntu. Szerokość wykopu na dnie powinna wynosić 60-80cm z odpowiednim poszerzeniem 
u góry. Odkopane ściany należy oczyścić z pozostałości ziemi oraz istniejącej izolacji szczotkami 
drucianymi i pozostawić na pewien okres do naturalnego osuszenia. Wykopy należy zabezpieczyć 
przed zalaniem wodami opadowymi z dachu jak i napływającymi z powierzchni gruntu. Wykopy 
oznakować i zabezpieczyć przed ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami , podczas prowadzenia 
robót gdy budynek będzie użytkowany. Osuszone ściany dwukrotnie smarować środkami 
grzybobójczymi. Na tak przygotowany ścianę nałożyć folię płynną na głębokości 1m od poziomu 
chodnika w części niepodpiwniczonej oraz do głębokości fundamentów w części podpiwniczonej. Po 
stwardnieniu foli na ścianę naklejać płyty styropianowe FS30 o gr. 10cm. Styropian zagruntować 
klejem nałożyć siatkę zbrojąca oraz ponownie zagruntować.  Na ścianę nałożyć folię kubełkową do 
wysokości górnej krawędzi chodnika. Folię docisnąć do ściany zasypką piaskowo – żwirową na całej 
wysokości ubijaną warstwami. Powierzchnię chodnika uzupełnić kostką brukową ze spadkiem od 
budynku min. 2%.  Wierzchnie wykończenie powierzchni cokołu wykonać jako mozaikowy. 
 
 



Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Przed przystąpieniem do wykonywania remontu elewacji, należy sprawdzić istniejące tynki. Istniejące 
tynki o spójnej, nośnej strukturze do podłoża można pozostawić, uzupełniając drobne ubytki 
systemową zaprawą wyrównującą. Wystające elementy ozdobne należy skuć, ubytki i powierzchnię 
wyrównać. Niedopuszczalne jest wykonanie warstwy wyrównującej na ścianach, gdzie istniejące tynki 
odspajają się powierzchniowo, łuszczą lub występują zmiany destrukcyjne .Powierzchnie osypujące 
się należy starannie zeszczotkować następnie uzupełnić ubytki zaprawą wyrównującą. Nanosić 
wałkiem lub pędzlem równomiernie bez przerw w pracy. Przed przystąpieniem do ocieplania ścian 
należy usunąć istniejące opierzenia. Płyty styropianowe układać od dołu do góry zaczynając od listwy 
startowej bez szczelin z przesunięciem o połowę długości co drugi rząd. W miejscu styku płyt nie 
powinno być kleju. Styki płyt nie mogą przechodzić w narożnikach okien lub drzwi. Na narożnikach 
płyty powinny „ zazębiać się na ich szerokość „ W tych miejscach stosować można wyłącznie całe 
płyty lub ich połówki. Klej na powierzchnię płyty należy nanosić zarówno punktowo jaki i pasem 
wzdłuż krawędzi. Pasmo kleju na krawędzi płyty powinno wynosić ok. 5 cm. Podczas prac 
ociepleniowych jak i procesie wiązania temperatura powietrza zewnętrznego nie powinna być niższa 
niż 5 °C. Gotową elewacje chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem oraz 
deszczem. Po związaniu kleju płyty należy przeszlifować i oczyścić następnie nakładać zaprawę 
szpachlową pacą zębatą 10 mm. W świeżą warstwę szpachli zatopić siatkę zbrojeniową równymi 
pasami bez pofałdowań z 10 cm zakładką. Siatka zbrojeniowa powinna być pokryta ok. 1 mm 
warstwą zaprawy. W narożnikach okiennych i drzwiowych przed wykonaniem zbrojenia na całej 
powierzchni należy zatopić w warstwie zaprawy zbrojenie ukośne 20x30 cm. Płyty styropianowe 
należy dodatkowo mocować do ściany za pomocą łączników. Na warstwę docieplenia po minimum 
24 godzinach i przed nałożeniem tynku podłoże należy zagruntować płynem gruntującym. Projektuje 
się  tynk silikonowy o strukturze rowkowej odporny na zabrudzenia i utrudniający rozwój 
mikroorganizmów. 
 
 

Ocieplenie stropodachu wentylowanego 

Projektuje się ocieplenie stropodachu wentylowanego nad starą częścią budynku przez ułożenie mat 
z wełny mineralnej gr. 30cm o deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,040 W/mK. 
Wełna układana będzie na oczyszczonej powierzchni stropu nad pomieszczeniami I piętra. Od 
zewnętrznej strony położyć na wełnie wiatroizolację. Do części między stropowej wykonać otwór w 
ściance przy istniejącym wyłazie dachowym w pomieszczeniu nr 104 na I piętrze.    
   

Ocieplenie stropodachu pełnego nad częścią wysoką 

Przed przystąpieniem do ocieplenia stropu zdjąć istniejącą warstwę wierzchniego pokrycia. Oczyścić 
podłoże betonowe szczotką dekarską. Betonowa nawierzchnia musi być sucha, oczyszczona z piasku, 
tłustych plam i innych zanieczyszczeń oraz gładka. Miejsca stuków płyt dachowych należy wypełnić 
zaprawą o wytrzymałości 10 Mpa, następnie całą powierzchnię zabezpieczyć środkiem 
grzybobójczym. Na przygotowane podłoże przykleić płyty styropianowe, oklejona papą podkładową 
PV60 -gr. 30cm na paroizolacji z folii PE gr. 0,2 mm. Jako zaprawę klejącą użyć elastyczną masę 
bitumiczną lub zastosować klej poliuretanowy do styropianu, która będzie stanowić dodatkową 
izolację przeciwwilgociową. Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać nowe pokrycie dachowe z papy 
nawierzchniowej termozgrzewalnej x 2 o w spółczynniku przyczepności 0,5. Papę należy układać 
zgodnie ze sztuką dekarską. 

Wykonanie sufitu kasetowego podwieszanego  

Projektuje się wykonanie podwieszonego stropu kasetowego na poziomie I piętra w nowej części 
budynku. Przed przystąpieniem do prac montażowych, określić dolny poziom stropu kasetowego na 
wysokości 3,2m nad posadzką. Zamontować do stropu wieszak górny noniusza za pomocą kołków 
rozporowych. Wieszaki mocować zgodnie z kierunkiem składania dźwigarów (max. Długość dźwigara 
wynosi 3m), według siatki 600x600. Na połączeniach między dźwigarami stosować łącznik dźwigara, 
dolny noniusz nasunąć na dźwigar za pomocą przetyczki . Na ścianach zamontować listwy boczne. Po 



montażu w/w elementów zatrzaskuje się kasetony sufitowe.  Jako izolacje termiczną na stelażu 
ułożyć maty wełny mineralnej gr 30cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,040W/mK. 

WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z 
TERMOMODERNIZACJĄ 

Daszki na wejściami  

Przed przystąpieniem do ocieplania budynku wszystkie elementy opierzenia istniejących daszków nad 
wejściami należy zdemontować. Po wykonaniu izolacji termicznej założyć nowe opierzenia oraz rynny 
i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jak w części graficznej.    

Ciepły montaż istniejącej stolarki zewnętrznej 

Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było prawidłowe ułożenie taśm. 
Nierówne podłoża należy wyrównać zaprawą murarską, następnie ustabilizować podkładem 
gruntującym. Przyklejanie taśmy paroprzepuszczalnej do ościeża na zewnątrz wykonać przez zdjęcie 
białej osłonki zabezpieczającej taśmę i przykleić do muru na zagruntowane i suche ościeże. Po 
delikatnym naciągnięciu folii docisnąć pasek butylu gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne 
połączenie. Taśmę należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych 
maksymalnie do 3 miesięcy od montażu. Szczeliny wypełnić pianą poliuretanową - szczelina 
pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem 
izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy, wynikające ze zmiany temperatury i wilgotności 
otoczenia - pianka poliuretanowa. Przed aplikacją piany zwilżyć podłoże - przyśpiesza to proces 
polimeryzacji oraz poprawia strukturę komórkową piany. Szczelinę wypełniać pianą jedynie w części - 
piana rozpręża się podczas utwardzania - tak aby grubość pojedynczej warstwy nie była większa niż 3 
cm. Po utwardzeniu piany naddatki obciąć ostrym narzędziem pamiętając, żeby nie uszkodzić taśmy. 

Parapety zewnętrzne  

Istniejące parapety zewnętrzne zdemontować, w ich miejsce po wykonaniu ocieplenia zamontować 
nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,75mm w kolorze jak w części 
graficznej. 

Elementy opierzeń 

Wszystkie obróbki blacharskie przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenia, należy 
zdemontować, po wykonaniu ocieplenia ścian, zamontować nowe opierzenia wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jak w części graficznej.  

Remont zadaszenia nad wejściem do piwnic 

Projektuje się zdjęcie istniejącej warstwy dociskowej, naprawę istniejącej powierzchni zadaszenia za 
pomocą zaprawy epoksydowej, następnie szlamowanie i przyklejenie na płytek gresowych. 

Instalacja odgromowa 

Przed wykonaniem ocieplenia należy zdemontować istniejące pionowe przewody odprowadzające, 
nową instalację odgromową zgodnie z opisem części elektrycznej.  

Rynny, rury spustowe 

Istniejące elementy odprowadzające wodę deszczową przed rozpoczęciem prac związanych z 
ociepleniem elewacji należy zdemontować. Po ułożeniu płyt styropianowych, zamontować nowe rury 
spustowe rynny oraz rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o średnicy Ø150 - 
rynny oraz Ø125 – rury spustowe w miejscach jak przed termomodernizacją. Istniejące przykanaliki 
kanalizacji deszczowej należy odsunąć od budynku o grubość ocieplenia. Projektuje się przesunięcie 
rynny na skraj dachu z wykonaniem nowych obróbek blacharskich. Istniejący pas podrynnowy 
rozebrać, następnie  odcinek pomiędzy krawędzią dachu a ściana zewnętrzną uzupełnić styropianem 



z wykonaniem papy termozgrzewalnej. Ponadto projektuje się montaż gotowego koryta z blachy 
ocynkowanej nad zadaszeniem głównego wejścia. 
 
 
 

Oświetlenie zewnętrzne 

Przed wykonaniem ocieplenia zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe, po ocieplenia w 
miejscach wskazanych w części graficznej montować nowe oprawy zewnętrzne zgodnie z opisem w 
części elektrycznej.  

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Istniejące okna zewnętrzne wymienić na nowe o profilu pcv i o współczynniku przenikania ciepła dla 
całego okna 0,900W/m2K. 
Istniejące drzwi zewnętrzne oraz bramy wymienić na nowe o profilu aluminiowym i o współczynniku 
przenikania ciepła 1,300W/m2K.  

Kolorystyka elewacji 

Kolorystyka elewacji został przedstawiona w części graficznej. Przed przystąpieniem do robót kolory 
ponownie uzgodnić z Inwestorem.  Do malowania powierzchni ścian stosować farbę na bazie szkła 
wodnego modyfikowaną nanocząsteczkami. Farba musi być odporna na wpływy atmosferyczne, 
hydrofobowa, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2. Farba ponadto powinna posiadać 
właściwości utrudniające rozwój mikroorganizmów (alg, grzybów).  

Zabezpieczenie miejsc lęgowych ptaków 

Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzenia robót na zapewnienie odpowiedniej ilości 
nowych miejsc lęgowych dla ptaków których gniazda znajdują się w obrębie docieplanego budynku. 
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych wykonawca powinien skonsultować ilość 
nowych miejsc lęgowych dla ptaków oraz lokalizacje skrzynek lęgowych z ornitologiem oraz 
chiropterologiem. Skrzynki montowane na elewacji budynku należy kontrolować co dwa lata w celu 
wymiany uszkodzonych sztuk. Skrzynki lęgowe należy montować do elewacji w sposób trwały za 
pomocą uchwytów metalowych oraz kołków rozporowych. Nie montować skrzynek lęgowych nad 
chodnikami. Badanie prowadzone przez ornitologa prowadzone jest w okresie lęgowym i trwa przez 
cały ten okres. 

 

 

















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 



Dane Ogólne   

 Inwestor: Gmina Manowo, 76 – 015 Manowo, Manowo 40 

 Adres inwestycji: Rosnowo 8, dz. nr 226/32 obręb 0063 Rosnowo, jednostka ewidencyjna 

320904_2 

 Temat opracowania: Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania  

 Branża: Sanitarna 

 Stadium opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy 

 Data opracowania: wrzesień 2016 r. 

 Jednostka projektowa : „MB- Maxiprojekt” 75-736 Koszalin ul. Gnieźnieńska 14 

 Projektant : mgr inż. Sylwester Chudy: ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12 

 Sprawdzający: mgr inż. Kamil Wiczk – ZAP/0223/POOS/13, ZAP/IS/0037/14  

Przedmiot i Cel opracowania  

 Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w 

budynku Klubu Osiedlowego w Rosnowie.  

 Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie niezbędnym do 

uzyskania odpowiednich zgłoszeń oraz wykonania kosztorysów i przedmiarów robót co 

umożliwi wykonanie samej inwestycji objętej tymże projektem. 

Zakres i podstawa opracowania  

Niniejsze opracowanie obejmuje  : 

 
Modernizacja  instalacja centralnego ogrzewania: 

 Bilans cieplny  

 Dobór grzejników 

 Dobór armatury odcinającej i regulacyjnej  

 Rozmieszczenie projektowanych urządzeń 

Ponadto : 

 Wytyczne budowlane 

 Wytyczne bhp 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Inwentaryzacja pomieszczeń w zakresie służącym do celów projektowych 

 Uzgodnienia i wytyczne Inwestora oraz Użytkownika 

 Wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych 

 Dokumentacja urządzeń i armatury dostarczone przez ich Producentów 



 Obowiązujące na dzień sporządzania dokumentacji normy oraz przepisy 

Zakresem opracowania projekt nie obejmuje : 

 instalacji ciepłej wody użytkowej, 
 węzła ciepłowniczego,  

Obowiązujące normy i przepisy użyte w opracowaniu 

 PN - EN 12831 : 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowanego 
obciążenia cieplnego. 

 PN - EN 12828 : 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji 
centralnego ogrzewania. 

 PN - EN 442 : 1999 Grzejniki . Wymagania i warunki techniczne. 
 PN-83/B-03430/AZ3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkana zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. 
 PN - EN ISO 13789 Właściwości cieplne budynków . Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczeniowa. 
 PN - EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynków . Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła . Metoda obliczenia . 
 PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczenie 

współczynnika przenikania ciepła. Cześć 1: Postanowienia ogólne. 
 PN-EN ISO10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi, i żaluzji. Obliczenie 

współczynnika przenikania ciepła. 
 PN-EN ISO10211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury 

powierzchni. Obliczenia. 
 PN-EN ISO13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 

Metody obliczania. 
 PN-EN ISO13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik wymiany 

ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania. 
 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i 

wartości orientacyjne. 
 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze (w zakresie pkt. 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.4.1-2.4.4. i 2.5.1-
2.5.6) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002 r. (wraz z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690); z ostatnimi zmianami. 

 

 

 

Charakterystyka obiektu – stan istniejący 

Dane liczbowe  



Kubatura ogrzewana budynku  6238,30 m3 

Projektowane obciążenie cieplne budynku 128 798  W 

Parametry czynnik grzewczego  80/60˚C 

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku 20,65 W/m3 

Izolacyjność przegród - współczynnik przenikania ciepła 

 

Urz U wg WT 2021 

Ściana zewnętrzna 0,180/0,195 0,200 

Stropodach 0,133/0,127/0,140 0,150 

Okno  0,900/1,400 0,900 

Drzwi zewnętrzne 1,300/1,800 1,300 

 

Układ funkcjonalny budynku  

Budynek Klubu Osiedlowego zlokalizowany jest na dz. nr 226/32 w obrębie 0063 Rosnowo. Budynek 

dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W budynku znajdują się pomieszczenia sal na których 

odbywają się zajęcia rekreacyjne oraz spotkania różnych stowarzyszeń, pomieszczenia biblioteki, sali 

kinowej oraz pomieszczenia biurowe.  

 

Źródło ciepła  

Źródłem ciepła dla budynku jest jednofunkcyjny węzeł ciepłowniczy zasilany siecią preizolowaną z 

lokalnej kotłowni węglowej zlokalizowanej poza obiektem.  Węzeł zlokalizowany jest  w piwnicy w 

pomieszczeniu nr 4.   

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych izolowanych matami wełny mineralnej. 

Instalacja w części niepodpiwniczonej budynku rozprowadzona jest pod posadzką parteru w 

istniejących kanałach ciepłowniczych natomiast w części podpiwniczonej główne rurociągi poziome 

prowadzone są pod stropem oraz przy podłodze poszczególnych pomieszczeń. Piony instalacji 

centralnego ogrzewania prowadzone są w bruzdach ściennych. W budynku zainstalowane są grzejniki 

członowe żeliwne. Pierwotnie budynek wyposażony był w instalację wentylacji mechanicznej, która w 

chwili obecnej wyłączona jest z użytkowania. Ze względu na małą ilość imprez do których 

wykorzystywana byłaby sala kinowa rezygnuje się z modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej.  



Opis rozwiązań projektowych  

Przedsięwzięcie polegać będzie na kompleksowej wymianie instalacji centralnego ogrzewania w  

budynku Klubu Osiedlowego. Zaprojektowano jeden obieg grzewczy który zasilany będzie przez 

istniejący węzeł ciepłowniczy.  

Uwaga: Podana moc cieplna obliczona została przy uwzględnieniu ocieplenia przegród 

zewnętrznych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej  tak, aby osiągnąć 

minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2021.  

 

Przed przystąpieniem do robót montażowych istniejącą instalację centralnego ogrzewania (w 

zależności od realizowanego zakresu prac) należy zdemontować a następnie składować w miejscu 

wskazanych przez Użytkownika. Materiały z pochodzące z demontażu przekazać Użytkownikowi. 

Wszelkie prace demontażowe oraz montażowe należy prowadzić z szczególną starannością.  

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową 

łączonych ze sobą za pomocą systemowych złączek zaprasowywanych. Odbiornikami ciepła będą 

grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym oraz dolnym w pomieszczeniach wilgotnych 

(łazienki, wc, pralnie) podwójnie ocynkowane.  Grzejniki wyposażyć w zawory grzejnikowe oraz 

głowice termostatyczne zabezpieczone pierścieniem przed ingerencją osób niepowołanych, na 

gałązkach powrotnych przy grzejnikach montować zawory odcinające.   

Przewody poziome prowadzić : 

 Część niepodpiwniczona budynku  - w kanałach ciepłowniczych z wykonaniem izolacji 
termicznej i płaszcza pcv.  

 Część podpiwniczona budynku – po istniejącej trasie bez obudowy i  bez izolacji termicznej, 
za wyjątkiem odcinaka na klatce schodowej pom. nr 005 (przewody izolować termicznie i 
obudować płyta kartonowo – gipsową) 

Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzić w płytkich bruzdach ściennych w izolacji 

termicznej. 

Podejście do pionów 12÷15 na sali nr 122 na piętrze prowadzić w stropie zgodnie z częścią graficzną.   

Rury mocować do przegród budowlanych w sposób trwały za pomocą uchwytów systemowych. W 

celu zapewnienia prawidłowego odpowietrzenia oraz odwodnienia instalacji rurociągi prowadzić ze 

spadkiem 0,5% .W miejscach przejść przez przegrody powinny być osadzone tuleje osłonowe. W 

miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Tuleje wykonać o średnicy wewnętrznej 

większej o 20 mm od zewnętrznej średnicy rurociągu. Tuleje powinny wystawać o około 6÷8 mm 

poza obrys ściany. Tuleje należy wypełnić materiałem trwale plastycznym miękkim, który umożliwi 

osiowe ruchy cieplne przewodów oraz nie ma negatywnego wpływu na materiał rury. Na przejściach 

przez przegrody budowlane montować rozety. Rurociągi zaizolować zgodnie z wytycznymi w dalszej 

części opracowania. Kompensacja przewodów poprzez kompensację naturalną oraz U-kształtna  

montowane zgodnie z częścią graficzną z użyciem podpór stałych oraz przesuwnych. Kompensacje 

rurociągów wykonywać zgodnie z wytycznymi Producenta zaproponowanej przez Wykonawcę  i 



zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru technologii. Odpowietrzenie wykonać w najwyższym 

punktach instalacji poprzez zastosowanie odpowietrzników automatycznych z zaworem odcinającym. 

Odwodnienie instalacji przez zawory odcinające przy grzejnikach. 

Grzejniki  

Zaprojektowano stalowe grzejniki płytowe z podejściem bocznym oraz dolnym  wg części graficznej. 

Grzejniki należy ustawić na wspornikach i przymocować je dodatkowo do ściany uchwytami. Każdy 

grzejnik powinien być wyposażony w co najmniej dwa wsporniki i jeden uchwyt. Mocowania  

powinny  być wykonany w sposób trwały. Montaż grzejników musi być zgodny z wytycznymi 

producenta i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Zaprojektowano  głowice 

termostatyczne zabezpieczone przed manipulacją przez osoby niepowołane z wbudowanym 

czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem mrozu. Zabezpieczenie przed kradzieżą przez śrubę imbus.  

Armatura 

W celu umożliwienia odcięcia grzejników projektuje się zawory odcinające montowane na gałązkach 

powrotnych oraz zawory termostatyczne na gałązkach zasilających do grzejników z podłączeniem 

bocznym. Grzejniki z podejściem dolnym uzbroić w zblokowany zestaw zaworów odcinających. W 

celu równoważenia przepływów oraz regulacji ciśnienia w poszczególnych obiegach zaprojektowano 

zestaw zaworów równoważących (regulator różnicy ciśnień –montowany na powrocie oraz zawór 

regulacyjny z  płynną nastawą wstępną połączone ze sobą rurką impulsową).  

Próby szczelności 

Wszystkie przewody  systemu przed przykryciem  należy poddać próbie ciśnieniowej. W celu kontroli 

zmiany ciśnienia w najniższym punkcie instalacji podłączyć manometr z dokładnością do 0,01 MPa. 

Przygotowana do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć, sprawdzić czy wszystkie 

połączenia są szczelne. Następnie zwiększyć ciśnienie do wielkości 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie 

mniej niż  0,2 MPa. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie 

podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu następnych 30 minut próby spadek 

ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. Bezpośrednio po badaniu wstępnym przeprowadzić 120 – 

minutową próbę główną.  W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może więcej niż 

0,2 MPa. Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych 

połączeń.  

Izolacja termiczna przewodów 

Po pomyślnej próbie szczelności wykonać izolację cieplną rurociągów stosując otuliny z pianki 

poliuretanowej o wartości współczynnika przewodności cieplnej λ=0,035 W/mK, oraz  grubości 

zgodnie z WT. Nie dopuszcza się izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiał otulin 

powinien być niepalny lub zapalny samogasnący i nierozprzestrzeniający ognia.  



Wytyczne budowlane  

 Przejścia  przez przegrody  wykonać przy użyciu tulei ochronnych wypełnionych materiałem 
plastycznym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania 
robót budowlano-montażowych oraz p.poż.  

 Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu instalacji, 
zaizolować pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, 
gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 Rurociągi należy zaizolować po próbie ciśnieniowej otulinami termicznymi. 
 Przy przejściach przez przegrody budowlane montować rozety. 
 W przypadku kolizji przewodów z istniejącymi gniazdkami elektrycznymi należy przewidzieć 

ich przeniesienie. 
 Przed zamontowaniem nowoprojektowanych grzejników należy przewidzieć remont 

powierzchni ścian za istniejącymi grzejnikami (uzupełnienie ewentualnych ubytków, 
przecierka, malowanie).  

 Wszystkie uszkodzenia powstałe w wyniku montażu instalacji c.o. należy uzupełnić oraz 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 Uwzględnić tynkowanie i malowanie powierzchni ścian po wymianie instalacji, 
 Materiały z demontażu przekazać Użytkownikowi  

Wytyczne eksploatacyjne  

Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres 

ich użytkowania. Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań 

bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno - 

Ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać dostateczną 

przestrzeń umożliwiającą swobodny dostęp i obsługę.  











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMIANA INSTALACJI OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO, WYMIANA INSTALACJI 
ODGROMOWEJ, MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNEJ 



 

OPIS TECHNICZNY  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA  

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia umowy Inwestora 

- uzgodnień roboczych z Inwestorem 

- rysunków istniejącej dokumentacji obiektu 

- odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci elektrycznych 

1.2. PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA  

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały, normy, przepisy i wytyczne:  

 dane z inwentaryzacji zainstalowanych opraw oświetleniowych 

- kart katalogowych opraw  

- programu komputerowego do wykonania obliczeń określających ilość opraw 

w zależności funkcji pomieszczenia, jego gabarytów i koloru ścian;  

- aktualnie obowiązujących norm i przepisów.  

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wymiany istniejącego oświetlenia 

w budynku Klubu Osiedlowego w miejscowości Rosnowo na oprawy energooszczędne. 

A także zaprojektowanie instalacji odgromowej oraz układu paneli fotowoltaicznych 

produkujących energię elektryczną na potrzeby własne. 

Zakres projektu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

Zakres prac projektowych obejmuje:  

- demontaż istniejących opraw;   

- zainstalowanie opraw w miejsce zdemontowanych;   

- zainstalowanie opraw dodatkowych w miejscach, w których obecnie ich nie ma, a są 

wymagane (z uwagi na funkcję pomieszczenia);  

- wykonanie niezbędnego oprzewodowania wynikającego z zastosowania opraw; 

- montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku; 

- wykonanie oprzewodowania systemu fotowoltaicznego; 

- demontaż istniejącej odgromowej; 

- wykonanie instalacji odgromowej wraz z ochroną odgromową systemu 

fotowoltaicznego; 

 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH  

3.1. DEMONTAŻ OPRAW  

Wszystkie oprawy objęte niniejszym projektem należy zdemontować i przekazać Inwestorowi. 

Miejsce i sposób składowania pochodzących z demontażu materiałów wskaże Zamawiający. 



3.2. MONTAŻ NOWYCH OPRAW  

Rozmieszczenie opraw i typy przedstawiono na rysunkach. W holach oraz pomieszczeniach 

pomocniczych należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40. W toaletach należy 

stosować oprawy oraz osprzęt o stopniu ochrony IP44. W pomieszczeniach biurowych, salach 

dydaktycznych należy zastosować oprawy o stopniu ochrony przynajmniej IP20. 

Do opraw zlokalizowanych w innych miejscach niż dotychczas  należy doprowadzić przewody 

YDYpżo 3x1,5mm2, układane pod tynkiem. 

Po stronie Wykonawcy będzie leżało malowanie sufitów a także wszelkie dodatkowe prace 

związane z montażem opraw.  

Oprawy stosować ze źródłami światła typu LED. W łazienkach, piwnicy oraz 

w pomieszczeniach mieszkalnych stosować oprawy typu plafoniera o mocy 20W i strumieniu 

świetlnym rzędu 1950lm. W pozostałych pomieszczeniach stosować oprawy oświetleniowe 

o mocy 60W i strumieniu świetlnym 6200lm. 

Oprawy oświetlenia ogólnego montować na stopie, w części budynku z „ażurowym” sufitem 

(na piętrze) stosować oprawy na zwiesiach. 

ZALECENIE:  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pomieszczeniach z instalacją dwużyłową 

w układzie TN-C, należy zastosować instalację trzyżyłową miedzianą w układzie 

TN-S. Zlecenie Inwestora nie obejmowało opracowania projektu wymiany 

przewodów. 

3.3. WYMAGANIA DLA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH  

W elektrowni należy zastosować moduły polikrystaliczne, montowane na dachu o ekspozycji 

południowej. Moduły fotowoltaiczne muszą charakteryzować się co najmniej parametrami 

o następujących wartościach: 

W standardowych warunkach testowych (STC): 

 Moc znamionowa P max (Wp)     240 Wp  

 Współczynnik sprawności modułu    14,7 % 

 Napięcie przy Pmax        30,4 V 

 Prąd przy Pmax        7,90 A 

 Napięcie jałowe Voc       37,6 V 

 Prąd zwarciowy Isc      8,37 A 

charakterystyka cieplna: 

 Współczynnik temperatury dla Pmax     -0,42 %/ oC 

 Współczynnik temperatury dla Voc    -0,34 %/ oC 

 Współczynnik temperatury dla Isc      0,06 %/ oC 

Warunki eksploatacji: 

 Maks. napięcie systemu (V)      1 000 VDC 

 Maksymalna wartość zabezpieczenia wstępnego  15 A 

 Temperatura robocza      -40 oC do +85 oC 

3.4. OKABLOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH  

Moduły fotowoltaiczne należy łączyć szeregowo w łańcuch za pomocą przewodów solarnych 

Cu 6mm2, odpornych na wysokie temperatury i promieniowanie UV. Średnica przewodów 

zależy od długości całego łańcucha. Przewody należy mocować do konstrukcji paneli 



fotowoltaicznych za pomocą opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe 

czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie przewody mogą być wystawione na bezpośrednie 

działanie promieniowania słonecznego należy je dodatkowo zabezpieczyć rurkami. Wszystkie 

połączenia między modułami wykonać za pomocą złącza typu MC4 lub z nim 

kompatybilnego. 

3.5. KONSTRUKCJA MONTAŻOWA 

Panele fotowoltaiczne montować na konstrukcjach montażowych przewidzianych do 

mocowania ich na dachach płaskich krytych papą. Panele należy montować na dach 

skierowane bezpośrednio na stronę południową jeżeli pozwalają na to warunki montażowe. 

Dodatkowe konstrukcje wsporcze jeżeli przewidziano, zostały opracowane w osobnym 

opracowaniu branży konstrukcyjnej.  

3.6. WYMAGANIA DLA INWERTERA 

W instalacji należy zastosować inwertery (falowniki) mające na celu przetworzenie prądu 

stałego z wyjścia paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Należy 

zastosować falowniki charakteryzujące się co najmniej parametrami o następujących 

wartościach:  

Inwertery 4,4kWp: 

Strona wejściowa DC 

 max. moc wejściowa DC    Pmax = 4 400 kW 

 max. napięcie wejściowe DC    Vmax = 800 V 

 liczba modułów MPPT    1 

 max. prąd wejściowy DC    12,0 A 

 liczba przyłączy DC     3 

Strona wyjściowa AC 

 max. moc wyjściowa AC    Pmax = 3 600 kW 

 znamionowe napięcie sieci    230V 

 znamionowa częstotliwość    50Hz 

 max sprawność     96,5% 

 zakres temperatury otoczenia    -20oC … +60oC 

 

Inwertery 7,8kWp: 

Strona wejściowa DC 

 max. moc wejściowa DC    Pmax = 7 800 kW 

 max. napięcie wejściowe DC    Vmax = 1000 V 

 liczba modułów MPPT    2 

 max. prąd wejściowy DC    11,0 A / 11,0 A 

 liczba przyłączy DC     2 

Strona wyjściowa AC 

 max. moc wyjściowa AC    Pmax = 6 500 kW 

 znamionowe napięcie sieci    230V/400V 

 znamionowa częstotliwość    50Hz 

 max sprawność     96,6% 

 zakres temperatury otoczenia    -20oC … +60oC 



Interfejsy dodatkowe inwerterów 

 wejście umożliwiające monitorowanie pracy urządzenia 

 możliwość kontroli on-line wytworzonej energii elektrycznej 

Inwerter powinien być wyposażony w standardowe złączki MC4 lub kompatybilne, 

pozwalające w sposób szybki i bezpieczny dokonywać przyłączenia paneli przy jednoczesnym 

zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowany inwerter musi charakteryzować się 

stopniem ochrony minimum IP54, uwzględniając należytą odporność na warunki 

atmosferyczne oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Falownik powinien zostać 

wyposażony w system kontroli izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie 

uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w samych panelach dając wysokie 

bezpieczeństwo użytkowania. 

Zastosowany inwerter ma być w pełni zautomatyzowany, posiadać własne zabezpieczenia 

oraz wymagane prawem normy i certyfikaty. 

3.7. LINIE KABLOWE 

Oprzewodowanie paneli fotowoltaicznych z inwerterem wykonać typowymi kablami 

solarnymi Cu 6mm2, odpornymi na wysokie temperatury i promieniowanie UV.  

Przejścia przez stropy i ściany prowadzić w rurach, dodatkowo przejścia zabezpieczyć przed 

przenikaniem wody do wnętrz budynku. Przewody strony DC wewnątrz budynku prowadzić 

w rurach ochronnych na uchwytach. 

Oprzewodowanie strony AC wykonać przewodami miedzianymi typowymi 450V/750V. 

Przewody prowadzić w korytkach kablowych PCV białych. Przejścia przewodów przez ściany 

i stropy uszczelnić. 

3.8. SZAFKI KABLOWE 

Montaż szafek kablowych przewidziano obok falownika na ścianie. Montaż szafek strony DC 

oraz AC przewidziano na parterze w pomieszczeniu technicznym  nr 029 pod sufitem. 

W szafce po stronie DC, na każdym z łańcuchów (stringów), zamontowane będą rozłącznik 

bezpiecznikowe PV 4-biegunowy oraz układy przepięciowe dla prądu stałego. 

Po stronie AC zamontowane będą rozłącznik izolacyjny, układ przepięciowy typu 1+2 oraz 

wyłącznik nadmiarowoprądowy typu B. 

Szafki zabezpieczeniowe wewnątrz budynku montować natynkowo o stopniu ochrony 

przynajmniej IP55. 

Wszystkie szafki należy wyposażyć w drzwiczki zamykane na zamek patentowy. 

W rozdzielnicy głównej budynku przewidziano montaż wyłączników nadmiarowoprądowych 

zabezpieczających kable poszczególnych systemów fotowoltaicznych. 

3.9. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim będzie zapewniona przez izolację 

czynnych części przewodów i urządzeń elektrycznych. Ochronę dodatkową w projektowanej 

sieci nn stanowić będzie system szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku 

zwarć między częścią czynną a częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym 

zgodnie z PN-HD 60364-4-41 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa”. Jako dodatkową ochronę 

przeciwporażeniową przewidziano szybkie samoczynne wyłączenie realizowane przy pomocy 

wyłączników instalacyjnych. Instalację wykonać w układzie TN-S. 



3.10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

W szafkach po stronie DC będą zastosowane kombinowane urządzenia odłączające 

zawierające trójstopniowy układ przełączający prądu stałego (SCI) do bezpiecznego gaszenia 

łuku bez ryzyka pożaru.  

Po stronie AC przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego i łączeniowego stosować 

układy przepięciowe typu 1+2. 

Zastosowane ochronniki przepięciowe dobrano z uwagi na występowanie na obiekcie 

instalacji odgromowej.  

3.11. INSTALACJA WYRÓWNAWCZA  

Konstrukcje metalowe paneli należy połączyć linką LgY 6mm2 z szyną uziemiającą. Szafki 

strony DC, AC oraz inwerter połączyć za pomocą linki LgY 10mm2 z szyną główną tablicy 

licznikowej na parterze.  

Po montażu należy wykonać pomiary uziomu. Wartość wymagana oporności uziomu nie 

większa niż 10Ω. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej oporności należy wykonać 

dodatkowe uziemienie robocze. 

3.12. INSTALACJA ODGROMOWA 

Obiekt wyposażony jest w instalację odgromową, przewidzianą do demontażu.  

W celu ochrony paneli fotowoltaicznych przed bezpośrednim wyładowaniem 

atmosferycznym, należy zainstalować nową instalację odgromową oraz dodatkowo 

zainstalowane zostaną iglice odgromowe ustawione bezpośrednio na dachu montowane za 

pomocą uchwytów. Iglice należy połączyć z instalacją odgromową za pomocą złączy 

śrubowych rozłącznych. Przy ustawianiu iglic odgromowych należy zachować normatywny 

odstęp izolacyjny (min. 0,5m) oraz unikać zacienienia paneli fotowoltaicznych przez iglice. 

Zwody na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym DeFeZn ø8mm układanym na 

uchwytach ze stopami przyklejanymi bezpośrednio do dachu. Uchwyty o wysokości nie 

mniejszej niż 10 cm, ustawiać na dachu w odległościach nie większych niż 0,8m od siebie. 

Przewody odprowadzające instalacji odgromowej montować rurkach izolacyjnych 

odgromowych w warstwie ocieplenia.  

Dookoła budynku ułożyć otok odgromowy na głębokości 0,8m i oddalonego od fundamentów 

budynku 1,0m. W przypadku braku możliwości ułożenia otoku uziemienia wykonać za 

pomocą prętów pogrążanych stalowych ocynkowanych ø16mm. 

Na elewacji budynku wykonać złącza kontrolne (probiercze) oznaczone na rys. jako ZK, 

w obudowach izolacyjnych z tworzywa przystosowanych do montażu w warstwie ocieplenia. 

Rezystancja uziemiania równa lub mniejsza od 10Ω. 

Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać pomiary i badania instalacji odgromowej, 

potwierdzonych protokołami. 

 

4. OBLICZENIA TECHNICZNE 

4.1.Bilans mocy i energii 

Moc instalacji fotowoltaicznej: 

 ilość zainstalowanych paneli PV o mocy 240W: 85 szt. 

 moc instalacji PV:    𝑃 = 85 ∗ 0,240 𝑘𝑊 = 20,4 𝑘𝑊 



4.2.Sprawdzenie spadku napięcia na przewodach solarnych  

Dane wyjściowe:  𝐼𝑀𝑃𝑃 = 7,9 𝐴; 𝑈𝑀𝑃𝑃 = 639,2 𝑉 ; przewód solarny Cu 6mm2, 

l=50 m 

∆𝑈% =
200 ∗ 7,9 ∗ 30

56 ∗ 6 ∗ 639,2
= 0,37% − 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑑𝑜𝑝𝑢𝑠𝑧𝑐𝑧𝑎𝑙𝑛𝑎 

4.3.Sprawdzenie spadku napięcia na przewodach AC  

Dane wyjściowe:  P = 20 kW; przewód Cu 6mm2, l=100 m 

∆𝑈% =
100 ∗ 20 000 ∗ 100

56 ∗ 10 ∗ 4002
= 2,23% − 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑑𝑜𝑝𝑢𝑠𝑧𝑐𝑧𝑎𝑙𝑛𝑎 

4.4.Sprawdzenie ochrony od porażeń 

Należy wykonać pomiar po wykonaniu instalacji i potwierdzić protokolarnie, musi być 

zachowany warunek: 

𝑍𝑠 ∗ 𝐼𝑎 < 𝑈0 

Skuteczność ochrony do złącza kablowego musi zapewnić dostawca energii elektrycznej. 

W chwili obecnej brak jest danych prawidłowego obliczenia pętli zwarciowej sieci 

zewnętrznej, co też uniemożliwia obliczenia dla instalacji wewnętrznej budynku. Z uwagi na 

krótki odcinek wewnętrznej linii zasilającej i zmniejszenie wartości zabezpieczeń dla instalacji 

elektrycznych wewnątrz budynku oraz zastosowanie wyłączników nadmiarowo prądowych, 

ochrona od porażeń elektrycznych będzie zapewniona. 

Maksymalna pomierzona wartości impedancji pętli zwarcia wg wzoru:  

𝑍𝑠 <
𝑈𝑜

𝐼𝑎
 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwag i końcowe  

 



Przed przystąpieniem do robót sprawdzić, w celu wykluczenia kolizji, w odpowiednich projektach 

roboty związane. Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed 

przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu 

jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację 

jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych  branż. Wszystkie prace budowlane i 

montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” wraz z rozporządzeniami 

odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót”, zgodnie z  wszystkimi normami wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji, a 

także z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i graficznej  dokumentacji. 

Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszą uwzględniać warunki oraz wytyczne 

wynikające z zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  jako 

obowiązujące dla opracowania dokumentacji. Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej 

inwestycji powinny być wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim 

Normom lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne  i 

świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest 

uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. Obowiązek 

uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. Podstawą do prowadzenia robót 

budowlanych może być jedynie aktualna dokumentacja wykonawcza. Wszystkie roboty, a zwłaszcza 

zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed zamknięciem przedstawić do odbioru 

inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości 

bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór przez Zamawiającego, 

Inspektora nadzoru części lub całości robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i 

prawidłowe wykonanie całości robót. W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do 

uzgadniania z inspektorem nadzoru i biurem projektów wszelkich zmian wprowadzonych do projektu 

oraz prowadzić inwentaryzację i dokumentację powykonawczą. Przez dokumentację powykonawczą 

rozumie się rysunki sporządzone przez Wykonawcę i przedstawiające faktyczny stan zrealizowanych 

robót budowlanych. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, 

różne od zawartych w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz 

Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamienników nie 

może być niższy niż przedstawionych w projekcie. Dostawca jest zobowiązany w przypadku 

oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) 

przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego 

rozwiązania. Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane 

siłami własnymi Wykonawcy. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt 

organizacji placu budowy z uwzględnieniem wymogów wynikających ze sposobu realizacji budynku. 

Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Projekt organizacji placu budowy oprócz rozwiązań dotyczących sposobu prowadzenia robót, 

przebiegu dróg obsługujących plac budowy, sposobu zapewnienia mediów i odprowadzenia ścieków 

oraz składowania i wywozu śmieci oraz  przechowywania materiałów  powinien przedstawić sposób 

zabezpieczenia elementów wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z 

uwzględnieniem propozycji zabezpieczeń dla poszczególnych elementów budynku wraz z 

dokumentacja fotograficzną stanu tych budynków przed przystąpieniem do prac budowlanych. Po 

stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na budowie. Jako wymóg 

stawiany wykonawcy należy przyjąć konieczność zabezpieczenia przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem robót wykonanych we wcześniejszych fazach, z uwzględnieniem  konieczności 



wykonania dodatkowych – czasowych konstrukcji lub instalacji z założeniem iż nie są to roboty 

związane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy. Wykonawca będzie prowadził ewidencję 

rysunków i opisów dostarczonych na budowę. Dystrybucja dokumentacji technicznej do 

podwykonawców leży w wyłącznej kompetencji Wykonawcy. Uzupełnianie dokumentacji o rysunki 

zamienne, bieżąca aktualizacja opisów i wycofywanie nieaktualnych rysunków i opisów jest 

obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca będzie archiwizował wycofywane z obiegu rysunki i opisy. 

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod  nadzorem osoby uprawnionej do 

kierowania danym zakresem robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi 

prawidłowość sporządzenia dokumentacji, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych 

jej defektach powiadomi nadzór budowy (inwestorski), Zamawiającego i nadzór autorski. Wszelkie 

roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w których projekt 

określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w 

projekcie. Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i 

wyrobów. Stosowane materiały i wyroby muszą posiadać ważne polskie atesty lub świadectwa 

dopuszczenia. Uzyskanie oraz dostarczenie powyższych dokumentów do Inwestora leży w zakresie 

obowiązków wykonawcy. W przypadku, jeśli produkt wskazany przez Projektanta nie posiada 

atestów, Wykonawca powiadomi o tym nadzór budowy i nadzór autorski. Zabrania się dokonywania 

nie uzgodnionych zmian stosowanych materiałów i wyrobów. Zmieniając technologię, oraz stosując 

materiały o parametrach gorszych niż  wymienione w  projekcie  Wykonawca musi liczyć się z 

koniecznością rozbiórek lub demontażu urządzeń tak, aby stan zgodny z dokumentacją został 

przywrócony. Wszelkie propozycje zmian materiałowych, rozwiązań projektowych należy przedstawić 

autorowi projektu, w takim terminie aby decyzja Projektanta nie mogła skutkować opóźnieniem w 

składaniu zamówień i prowadzenia robót. Do przedstawionych propozycji Wykonawcy Projektant 

odniesie się najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ich przedłożenia. Próbki do akceptacji należy 

przedstawić w dwóch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jeden z nich zostanie zwrócony 

Wykonawcy i będzie przechowywany w jego biurze oraz dostępny dla nadzoru, drugi pozostanie w 

biurze projektów. 
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