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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO 

 
I. Opis techniczny  

 

 Dane ewidencyjne : 

 Inwestycja:  REMONT BUDYNU GOSPODARCZEGO, MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH  

 Adres:         MIEJSCOWOŚĆ SKRZYNKI , GM. STĘSZEW , PLAC PARKOWY 1,  

DZIAŁKI NR 130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19 

 Inwestor:     POWIAT POZNAŃSKI , UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ  

 

1. Podstawa opracowania projektu 

 Mapa zasadnicza terenu, 

 Inwentaryzacja obiektu, 

 Ekspertyza techniczna opracowana przez mgr inż. Krzysztofa Kaczmarczyka, 

 Obowiązujące normy i przepisy prawne, 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest remont budynku gospodarczego oraz montaż na dachu paneli fotowoltaicznych na 

stalowej konstrukcji wsporczej. 

Remont nie zmienia zagospodarowania terenu. 

 
3. Opis stanu istniejącego 

3.1. Budynek gospodarczy 

Budynek gospodarczy jest obiektem jednokondygnacyjnym, wybudowany w konstrukcji tradycyjnej. W obiekcie 

ściany zewnętrzne są murowane, konstrukcja dachu drewniana – belkowa z pełnym deskowaniem z pokryciem z 

papy asfaltowej. Tynki wewnętrzne oraz posadzka betonowa w garażu są częściowo zawilgocone. W 

pomieszczeniach wewnętrznych występuje brak wentylacji. Zauważalne ślady przemakania pokrycia dachowego – 

część krokwi w złym stanie technicznym. 

Budynek wykorzystywany był jako budynek garażowy przy głównym obiekcie konferencyjno-szkoleniowym. 

 

4. Ocena stanu technicznego 

Dla obiektu została opracowana ekspertyza budowlana w której stwierdzono że, stan techniczny konstrukcji nie 

stwarza zagrożeń bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. W ekspertyzie wskazano również elementy budowlane do 

wymiany lub remontu z podaniem technologii naprawy.  
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5. Prace remontowe 

5.1. Ściany 

Należy skuć zawilgocone tynki wewnętrzne do wysokości zawilgocenia, osuszyć mur, zabezpieczyć podkładem 

grzybobójczym oraz wykonać nowe tynki mineralne paro przepuszczalne WTA. Tynki malować farbami akrylowymi w 

kolorze wg aranżacji wnętrz.  

W pom. śmietnik (0.01) zastosować płytki ceramiczne 20x20cm gr.6,8mm w kolorze jasnym szarym na pełną 

wysokość pomieszczenia. 

 

5.2. Dach 

5.2.1. Pokrycie dachowe 

Należy dokonać rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego, wymienić krokwie oraz fragment deskowania w złym 

stanie technicznym. Istniejące krokwie w dobrym stanie technicznym oddylatować od muru i tynku warstwą blachy 

tytan-cynk gr. 0,7 mm.  

Należy również wykonać nowe warstwy z papy: 

1. Papa wierzchniego krycia SBS NRO GR. 4,4 mm 

2. Papa podkładowa membrana mocowana mech. SBS GR. 2,0 mm 

Na dachu nad pom. śmietnika należy wykonać ocieplenie ze styropianu EPS. 200-038 GR. 10 CM 

Całość konstrukcji drewnianej zabezpieczyć poprzez przemalowanie lakierem ognioochronnym. 

Do elewacji frontowej należy dokręcić drewnianą belkę w kolorze TEAK o wys. 15 cm – wg rys. elewacji 

5.2.2. Na dachu należy zamontować panele fotowoltaicznych o ciężarze 20 kg/m2, uchwyty mocowane bezpośrednio 

do konstrukcji drewnianej dachu według rozwiązań systemowych producenta. 

 

5.3. Posadzka na gruncie 

Należy dokonać rozbiórkę istniejących warstw posadzki w budynku gospodarczym oraz wykonać niwelację gruntu 

dla nowych warstw posadzki. Wykonać nową posadzkę na całej powierzchni garażu o następującym układzie 

warstw: 

1. Płyta posadzki z betonu C20/25 (B25) -10 cm zbrojona włóknami polimerowymi w ilości 1,5 kg/m3 betonu 

2. Hydroizolacja środek krystalizująco penetrujący do betonu 

3. 2x folia PE gr. 0,2 mm 

4. Chudy beton gr. 10 cm 

5. Warstwa piaskowo-żwirowa gr. 10 cm 

W pom. śmietnik (0.01) na podłogę  zastosować płytki gresowe  30x30cm gr.7,2mm  R10 kl. V w kolorze jasnym 

szarym. 

 

5.4. Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu  

5.4.1. Projektuje się nowe orynnowania i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm kolor RAL 7043. Rury 

spustowe w przypadku zmiany kąta spadku należy łączyć przez lutowanie bez użycia kształtek.  
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5.4.2.Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm kolor RAL 7043, łączonej na zaprawę klejową lub na rąbek 

stojący. Nie dopuszcza się łączenia obróbek blacharskich nitami albo wkrętami w miejscach widocznych z poziomu 

terenu. 

 

5.5. Stolarka okienna 

Istniejąca stolarka okienna przeznaczona do całkowitej wymiany.  

5.5.1. Okna – PCV, projektuje się jako jednoramowe, szklone szkłem zespolonym, dwuwarstwowym, o ramach 

zrekonstruowanych na wzór istniejących, wykończenia profili w kolorze zewnętrznym złoty dąb, kolorze 

wewnętrznym białym. 

 

5.6. Stolarka drzwiowa 

5.6.1. Drzwi wejściowe do budynku należy wykonać według wzorów określonych w zestawieniach stolarki o 

izolacyjności termicznej (U=1,5 W/m2K) w kolorze złoty dąb. 

 

5.7. Elewacja 

Malowanie elewacji budynku gospodarczego należy poprzedzić zmyciem całości wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 

roztworu do zmywania elewacji preparatem na bazie nisko pieniących substancji powierzchniowo-czynnych, co 

odsłoni miejsca słabe zwietrzałe i wymagające napraw. Drobne spękania powierzchniowe wypełnić podkładem 

gruntującym z włóknami do wypełniania rys.  

 

Malowanie elewacji  

Biorąc pod uwagę istniejące przemalowania obiektu farbami prawdopodobnie silikonowymi oraz ze względu na 

położenie obiektu, (sporą ilość zagrzybień, glonów i zieleni wokół) zaleca się malować całość elewacji farbą o 

wysokiej paroprzepuszczalności, o wzmocnionej odporności na porastanie mikroflory, farbą opartą na spoiwie 

silikonowym w kolorze zbliżonym do istniejącego.  

 

5.8. Bramy garażowe 

Istniejące bramy garażowe należy wyremontować, oczyścić skrzydła z wtórnych powłok malarskich, usunąć 

elementy zniszczone oraz wymienić na nowe w kolorze TEAK. Dół bram zabezpieczyć blachą w kolorze 7043. 

Elementy metalowe po zabezpieczeniu antykorozyjnym malować na kolor 7043.  

 

6. Dane liczbowe 

 Liczba kondygnacji - 1 

 Powierzchnia zabudowy – 99,62 m2 

 Powierzchnia użytkowa – 84,59 m2 

 kubatura brutto – 261,19 m3 

 wysokość budynku – 3,39 m  
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II. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

Fot. Nr 1 Elewacja frontowa budynku gospodarczego 

 

 

Fot. Nr 2 Widok na konstrukcję dachową 
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Fot. Nr 3  Wnętrze pom. śmietnik w budynku gospodarczym 

 

                                                                                                  

Fot. Nr 4 Widok budynku gospodarczego na bramy wjazdowe 

 

Opracowała: 
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Rynna Ø 100mm
 tytan-cynk RAL 7043
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Rynna Ø 100mm
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1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA SBS  NRO  GR. 4,4 MM

2. PAPA PODKŁADOWA MEMBRANA MOCOWANA MECH. SBS GR. 2,0 MM

3. ISTNIEJĄCE DESKOWANIE PEŁNE

4. ISTNIEJĄCE KROKWIE DREWNIANE (WYMIANA KROKWI W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM)

      1.   PŁYTA POSADZKI Z BETONU C20/25 (B25)    10 CM

              ZBROJONA WŁÓKNAMI POLIMEROWYMI W ILOŚCI 1,5 KG/M3 BETONU,

      2.   HYDROIZOLACJA ŚRODEK KRYSTALIZUJACO PENETRUJĄCY DO BETONU

3.   2X FOLIA PE GR. 0,2 MM

4.  CHUDY BETON GR. 10 CM

5.  WARTSWA  PIASKOWO- ŻWIROWA GR. 10 CMD1

1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA SBS  NRO  GR. 4,4 MM

2. PAPA PODKŁADOWA MEMBRANA MOCOWANA MECH. SBS GR. 2,0 MM

3.   STYROPIAN ESP 200-038 GR.10  CM

4. ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU

spadek 9,6% spadek 7%

P1

      1.   PŁYTKI CERAMICZNE

      2.   USZCZELNIENIE PODPŁYTKOWE: ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA        

     ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA

      3.   PŁYTA POSADZKI Z BETONU C20/25 (B25)    10 CM

            ZBROJONA WŁÓKNAMI POLIMEROWYMI W ILOŚCI 1,5 KG/M3 BETONU,

      4.   HYDROIZOLACJA ŚRODEK KRYSTALIZUJACO PENETRUJĄCY DO BETONU

5.   2X FOLIA PE GR. 0,2 MM

6.  CHUDY BETON GR. 10 CM

7.  WARTSWA  PIASKOWO- ŻWIROWA GR. 10 CM

P1
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Pergola

Pergola

Remont drewnianych bram garażowych kolor TEAK

Zabezpieczenie z blachy kolor RAL 7043

Okucia do bram garażowych kolor RAL 7043

Belka drewniana dokręcona na elewacji kolor TEAK

Panele fotowoltaiczne - nachylenie 25 °

Panele fotowoltaiczne - nachylenie 25 °

Panele fotowoltaiczne - nachylenie 25 °

Panele fotowoltaiczne - nachylenie 25°

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
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Stolarka okienna,drzwiowa kolor zewnętrzny złoty dąb

Kolor elementów drewnianych - ciepły odcień brązu -Teak

Rury spustowe, opierzenia rynny, opierzenia detali, obróbki
blacharske - cynkowo tytanowe RAL 7043

Kolor biały wapienny

Kolor detali dotyczy wykończenia, parapetów RAL 7001
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE  
  

 

INWESTOR:  POWIAT POZNAŃSKI  

UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ  

NAZWA INWESTYCJI:  REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO  

  

ADRES BUDOWY:  M. SKRZYNKI, GM. STĘSZEW, PLAC PARKOWY 1   

DZIAŁKI 130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 

130/19  

Obręb: Skrzynki 302114_5.0012   

Jedn. Ewid.:  Stęszew - obszar wiejski 302114_5  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



1. Podstawa opracowania  

Niniejsze opracowanie wykonane jest w oparciu o:  

• Zlecenie Inwestora  

• Przepisy budowlane  

• Podkłady architektoniczne  

• Wizję lokalną i inwentaryzację  

• Program Funkcjonalno-Użytkowy  

• Uzgodnienia z Inwestorem  

2. Cel i zakres opracowania  

Celem przedstawionego opracowania jest zaprojektowanie instalacji sanitarnych do projektu Remont 

budynku z pokojem gościnnym i WC.  

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:  

• Instalację wody zimnej  

• Instalację kanalizacji  

 

3. Opis przyjętych rozwiązań  

 

3.1.  Instalacja wody zimnej  

Zaopatrzenie w wodę budynku realizowane będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego.  

3.2. Wykonanie instalacji wodnych  

Instalację wody zimnej zaprojektowano w oparciu o system z rur warstwowych rury PE-Xc/AL/PE (z 

płaszczem Al. zgrzewanym doczołowo).Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

powinny być wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociągów zachować zasady 

samokompensacji przewodów oraz właściwego montażu uchwytów stałych i przesuwnych. Główne 

rurociągi rozprowadzające wodę do odbiorników w poszczególnych pomieszczeniach prowadzić w 

posadzkach. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór 

stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania 

przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla 

materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne 

poosiowe przesuwanie się rur. System podparć i zawieszeń np. firmy HILTI lub równoważnych. 

Podejścia do armatury wykonać w bruzdach ściennych pod tynkiem. Dla ułatwienia montażu zaleca 

się stosowanie uchwytów mocujących (obejm pojedynczych lub podwójnych). Izolacja termiczna 

winna być wykonana nie tylko dla przewodów z ciepłą wodą, lecz również w celu ochrony przed 

zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej (szczególnie w przypadku prowadzenia przewodów w 

strefie sufitu podwieszonego). Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Rury w bruzdach ściennych należy prowadzić w rurach osłonowych Peschla, 

dzięki czemu przewody rozprężają się w nich, wypełniając przestrzeń rury osłonowej.  

Długich podejść do odbiorników nie prowadzić w linii prostej - należy przestrzegać zasady 

kompensacji wydłużeń (wykorzystywać samokompensację) oraz właściwego mocowania przewodów 

w uchwytach stałych i przesuwnych. Punkty stałe należy wykonać co 3 m, jeśli przewód jest 

prowadzony jako pion lub w bruździe ściennej. Prowadząc przewody w bruzdach ściennych należy 

tak przewidzieć ich głębokość, aby grubość warstwy zaprawy przykrywająca rurę nie była mniejsza 

niż 3 cm. Bruzdę należy za zbroić siatką Rabitza.  

Bezpośrednio po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę szczelności i ciśnienia na zimno 

i gorąco zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  



Rurociągi prowadzić w miarę możliwości razem z przewodami ogrzewania, we wspólnej izolacji.  

Po zakończeniu montażu instalacji sanitarnej a przed zakryciem instalacji w bruzdach ściennych lub 

innych niedostępnych miejscach, należy wykonać próbę szczelności. Przedtem jednak należy ją 

wypłukać, usuwając wszelkie pozostałości stałe. Można zastosować specjalne pompy płuczące, które 

mieszaniną wody i powietrza, działając w dwóch kierunkach, intensywnie usuwają przemieszczające 

się wewnątrz instalacji cząstki stałe. Po wypłukaniu instalacji, należy przeprowadzić próbę 

ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę taką można wykonać zimną wodą lub bezolejowym 

powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych wydanych przez 

COBRTIINSTAL (07-2003).  

Jako armaturę zastosować elementy białego montażu oraz baterie wg zaleceń inwestora. 

Podłączenie urządzeń ma pozwalać na łatwy demontaż wyposażenia i być na tyle elastyczne aby z 

jednej strony dylatacje nie wywoływały pęknięć ceramiki, z drugiej aby możliwa była wymiana 

urządzenia, gdyby wystąpiła taka potrzeba. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej ciepłej 

powinny mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyżej wymienionym przeznaczeniem. 

Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od innych 

instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych. Przewody instalacji wodociągowej 

należy układać ze spadkami, tak aby zapewnić możliwość odwodnienia instalacji i odpowietrzenia 

przez najwyżej położone punkty czerpalne.  

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodów wraz z armaturą pokazana została w części rysunkowej. 

Wszystkie odejścia wody użytkowej należy zaopatrzyć w zawory odcinające. Zapewnia to sprawne 

usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczności odcinania wody w całym obiekcie.  

Należy także zapewnić możliwość odcięcia poszczególnych poziomów budynku poprzez 

zamontowanie zaworów odcinających.  

  

 

3.3. Próby szczelności instalacji wodnych  

Próby szczelności na odcinkach oraz na całości instalacji należy przeprowadzić pod ciśnieniem 

równym 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa. Ciśnienie powinno utrzymywać się przez 

4 godziny. W tym czasie zamontowany manometr nie powinien pokazywać spadku ciśnienia.  

3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Odpływy z urządzeń zlokalizowanych w pomieszczeniach łazienek, oraz innych pomieszczeń będą 

odprowadzane instalacją kanalizacyjną do istniejącego zbiornika bezodpływowego.  

Instalację kanalizacji wewnętrznej wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN- 

EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne układać 

kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia 

o temperaturze powyżej 0oC. Przewodów kanalizacyjnych nie prowadzić nad przewodami zimnej i 

ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna 

odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1 m mierząc od 

powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. 

Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 

spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45oC. Przewody kanalizacyjne  

 

prowadzić po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego 

swobodne wydłużanie przewodów.   

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką 

rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne.  



Wewnętrzną instalację wykonać również z rur kanalizacyjnych. Rury o średnicy 32 i 40mm 

produkowane z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury (HT). Rury o średnicy 50, 75, 110 i 

160mm produkowane z PVC-u w typie B. Typ B charakteryzuje się odpornością termiczną na 

przepływające ścieki: w przepływie ciągłym do 75oC, a w przepływie chwilowym do 95oC. Kształtki o 

średnicy 32 i 40mm, a także niektóre o średnicy 50,75 i 110 mm produkowane są z polipropylenu 

(HT). Kształtki o średnicy 50, 75 i 110mm produkowane są z PVC-u w typie B (HT).  

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej 

wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne. Pion wyprowadzać jako rury 

wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od 

okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co 

najmniej 4,0 m.  

Instalację kanalizacyjną pod posadzkową wykonać z rur PVC-U klasy S, SDR 34, lite.. Rury 

kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm z obsypką 20-30 cm ponad 

górną krawędź rury. Rury łączyć na szczelne połączenia kielichowe na wcisk, z uszczelką na stałe 

zamontowaną w kielichu.  

Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych:  

Średnica przewodu (mm)  Spadek minimalny %  Spadek maksymalny%  

< 110  2  15  

160  1,5  15  

  

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych:  

  

Średnica przewodu [mm]  Rozstaw uchwytów [m]  

50-110  1,0  

> 110  1,25  

Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe 

zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 

przesuwne ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych 

mają być mocowane niezależnie.  

Trasy, średnice oraz spadki pokazano w części rysunkowej dokumentacji.  

Podejścia i piony należy poddać obserwacji podczas przepływu wody odprowadzającej z grupy 

przyborów sanitarnych. Poziomy kanalizacji należy napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z 

poziomem i poddać obserwacji.  

 

  

  

Próba ciśnieniowa i płukanie instalacji.  

Przed montażem zaworów regulacyjnych należy przepłukać instalację w celu usunięcia 

zanieczyszczeń z przewodów. Następnie przeprowadzić kontrolę szczelności. Próbę szczelności 



przeprowadzić na zmontowanej instalacji przed zaizolowaniem i przykryciem. Próbę przeprowadzić 

przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego bez podłączania urządzeń w czasie 1 

godziny.  

Wszystkie elementy zastosowane w instalacji powinny posiadać świadectwo aprobaty technicznej.  

  

  

4. Izolacja termiczna  

Rozdzielacze, przewody rozprowadzające należy zaizolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000 i 

wymaganiami producenta izolacji oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.   

Lp.  

Rodzaj przewodu lub komponentu  

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej  

(materiał 0,035 W/(m · K))  

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm  

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm  

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  
równa średnicy 

wewnętrznej rury  

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm  

5  
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów  
½ wymagań z poz. 1-4  

6  

Przewody ogrzewań centralnych wg poz.  

1-4, ułożone w komponentach budowlanych   między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników  

½ wymagań z poz. 1-4  

  

Przewody wody zimnej w celu zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej  zaizolować otuliną ze 

spienionego polietylenu o grubości ścianek 6mm.  

  

  

5. Uwagi końcowe  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i 

przepisami Prawa budowlanego a w szczególności:  

Ustaw Prawo Budowlane z dn 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami.  

Rozporządzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.  

Rozporządzenie Ml z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z późniejszymi zmianami.  

Rozporządzenie Ml z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami.  

  

  

  

  

  

  

   



bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami.  

W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.  

  

Urządzenia montować i rozruch ich przeprowadzać zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową 

dostarczoną przez producenta.  

  

Prowadzić stały serwis i przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.  

  

UWAGA!  

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu oraz zastosowanych rozwiązań i urządzeń tylko za 

zgodą projektanta.  

Opracował:  

mgr inż. Sławomir Lebica 

WKP/0154/PWOS/09  
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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU  

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY instalacji elektrycznych 

silnoprądowych i niskoprądowych dla inwestycji pod REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO. 

Opracowanie obejmuje całość instalacji elektrycznych. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

� projekt architektury 

� koncepcja dostarczone przez Inwestora, 

� wizja lokalna 

� wytyczne branżowe, technologiczne,  

� obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia 

1.3. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne i 

instalacyjne, które powinny zostać wykonane przez Wykonawcę w zakresie budowy 

przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera następujące instalacje oraz ich elementy: 

 

� Wewnętrzne linie zasilające (Wlz)  

� Rozdzielnicę główną  

� Instalacje siły i gniazd wtyczkowych 

� Instalację oświetlenia 

� Instalację miejscowych połączeń wyrównawczych,  

� Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, 

� Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZASILANIA 

2.1. Zasilanie obiektu w energię elektryczną  

Nowoprojektowaną rozdzielnie RG należy zasilić ze złącza kablowo-pomiarowego kablem NYY-

J 5x10mm2. 

 

 

2.2. Rozdzielnica główna i rozdzielnie obiektowe 

Dla zasilania instalacji elektrycznej budynku przewidziana została nowoprojektowana 

rozdzielnia główna RG. Rozdzielnie  wykonać jako pt. W rozdzielniach przewidzieć 20% rezerwy 

miejsca pod ewentualną przyszłą rozbudowę.  



     
    
    
    

 

2.3. Wewnętrzna linia zasilające (wlz). 

Dla zasilenia rozdzielni RG w energię elektryczną zaprojektowano wewnętrzną linie zasilającą 

typu NYY-J 5x10mm2 poprowadzoną z nowoprojektowanej rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w 

budynku głównym.  

3. INSTALACJA OŚWIETLENIA 

3.1. Oświetlenie podstawowe  

Oświetlenie ogólne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w 

zakresie oświetlenia wnętrz świtałem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z uwzględnieniem 

wymagań funkcjonalnych, architektonicznych i użytkowych budynku. Zastosowano oprawy o 

odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu źródeł światła, szczelności 

opraw oraz rozsyłu i ograniczenia olśnienia, umożliwiające uzyskanie wymaganego natężenia 

oświetlenia na płaszczyźnie roboczej, które powinno wynosić: 

� 300 lx komunikacja ogólna 

� 100 lx pomieszczenia techniczne,  

� 200 lx toalety, pomieszczenia mieszkalne 

 

Przyjęte poziomy natężenia oświetlenia określają zawsze ich wartość średnią F jako wartość 

użytkową zmierzoną po okresie 1 miesiąca eksploatacji (500 godzin świecenia). Podane wartości 

dotyczą płaszczyzny pracy na wysokości 0,85 nad posadzką dla pomieszczeń przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi wyposażonych w meble oraz na poziomie posadzki w ciągach komunikacyjnych. 

Współczynnik zapasu – minimum 1,25 po 6-ciu miesiącach eksploatacji. Równomierność 

oświetlenia – minimum 0,65 w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

3.2. Zasilanie i sterowanie oświetleniem 

Oprawy oświetleniowe zasilane będą z rozdzielnicy głównej. Sterowanie oświetleniem 

pomieszczeń, realizowane będzie lokalnie za pomocą łączników oświetleniowych. Instalację 

prowadzić przewodem typu YDY/YDYp 3/4x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalację wykonać jako pt. W 

przypadku prowadzenia instalacji nt przewody układać w rurach ochronnych typu peszle lub 

sztywnych. 

4. INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH  

W obiekcie zaprojektowano instalacje siły gniazd wtykowych przeznaczoną na potrzeby 

usługowe oraz ogólne. Gniazda  części usługowej zasilane będą z rozdzielni RG, natomiast gniazda 

w lokalach z rozdzielnic lokalowych. Instalację prowadzić przewodem typu YDY/YDYp 3x2,5mm2 w 

izolacji 750V lub 1kV. Instalację wykonać jako pt lub nt IP22, pomieszczenia mokre IP44. W 

przypadku prowadzenia instalacji nt  przewody układać w rurach ochronnych miękkich typu peszle 

lub sztywnych.  

 



     
    
    
    

 

5. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

5.1. Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych 

Dla budynku należy wykonać instalację miejscowych połączeń wyrównawczych. Przewiduję się 

uziemienie wszystkich urządzeń teletechnicznych, baterii zlewozmywaków oraz wszystkich 

elementów przewidzianych w obowiązujących przepisach. Połączenia wyrównawcze wykonać 

przewodem typu LGY żo o przekroju zgodnym z normą. Na parterze przy projektowanej rozdzielni 

TG należy wykonać główną szynę wyrównawczą. Do głównej szyny wyrównawczej podłączyć 

poszczególne miejscowe szyny wyrównawcze. 

Uziemienia i ekwipotencjalizację wykonań zgodnie z załączonym schematem: 

 
 

5.2. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Stosownie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

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

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz wymagań Polskiej Normy PN-

lEC 60-364-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi” w rozdzielnicy głównej NN-0,4kV zaprojektowano ochronę klasy B+C. 

 

 

6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowić będą osłony izolacyjne, bariery 

oraz izolacja kabli i przewodów. Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem 

zaprojektowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE NAPIĘCIA ZASILANIA w układzie sieciowym TN-S. We 

wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano wyłączniki różnicowo-prądowe o 

prądzie różnicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona będzie również przez miejscowe 

połączenia wyrównawcze. 

 



     
    
    
    

 

7. UWAGI OGÓLNE 

 

1. Niniejszy projekt instalacji opracowano na podstawie podkładów architektonicznych z 

dnia 09-2017 i projektów branżowych opracowanych do dnia wydania niniejszego 

projektu.  

2. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane 

na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. 

W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, błędu lub pomyłki, 

Wykonawca winien zgłosić ww. wątpliwości projektantowi w postaci zapytania 

pisemnego.  

3. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do 

zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.  

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i 

instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania  lub 

eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. 

5. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie są wymiarami ostatecznymi i należy je 

zweryfikować i skoordynować z wykonawcami poszczególnych branż na budowie. 

6. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją, Polskimi Normami, 

przepisami prawa budowlanego, sztuką techniczną oraz przepisami BHP. 

 

 

 
 

…………………………………………………. 
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AKSAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
4P
100A

Q1
S300 TX
1P
10A
TX³ (6kA/10kA)

Q2
DX³
1P+N Prawy
16A
DX³ (6kA/10kA)

Q3
DX³
1P+N Prawy
16A
DX³ (6kA/10kA)

Q4
DX³
1P+N Prawy
16A
DX³ (6kA/10kA)

Q5
S300 TX
3P
16A
TX³ (6kA/10kA)

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 F1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Oznaczenie zacisku 101 301 302 303 304

Opis ROZŁĄCZNIK
IZOLACYJNY

OŚWIETLENIE GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V ROZDZIELNICA PV

Przekrój przewodu 5x10mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 5x4mm2

Typ kabla NYY-J YDY/YDYp YDY/YDYp YDY/YDYp YDY/YDYp YDY/YDYp

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 230/400V

123 1

1

2

2

3

3

1

1

123

123

1 / 1

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

A

E
E02
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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU  

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY instalacji fotowoltaicznej                               

dla inwestycji pod nazwą REMONT, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PRZEBUDOWA 

I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH NA POTRZEBY 

OŚRODKA SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNEGO DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

 wytyczne techniczne, 

 koncepcja Inwestora, 

 wizja lokalna, 

 wytyczne branżowe, technologiczne,  

 obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia 

1.3. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne                          

i instalacyjne, które powinny zostać wykonane przez Wykonawcę w zakresie budowy 

przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera następujące instalacje oraz ich elementy: 

 

 Wewnętrzne linie zasilające (Wlz)  

 Rozdzielnicę R/DC i R/AC 

 Instalację miejscowych połączeń wyrównawczych,  

 Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, 

 Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Lokalizacja instalacji 

Miejscem wykonania instalacji fotowoltaicznej jest dach budynku gospodarczego nr 2 

znajdującego się na terenie dworu w Skrzynkach. 

 

2.2. Opis projektowanych rozwiązań 

Projektuje się instalację fotowoltaiczną typu ON-GRID o mocy 4,9kW. Instalacja 

fotowoltaiczna składać się będzie z 14 szt. paneli monokrystalicznych o mocy 350W każdy, 

falownika trójfazowego o mocy nominalnej 5kW zainstalowanego w pomieszczeniu gospodarczym 

oraz optymalizatorów mocy o mocy do 400W każdy. Falownik posiada wewnętrzny licznik 

wyprodukowanej energii umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz za 

pośrednictwem Internetu. 

 



     
    
    
    

 

Konstrukcję wsporczą dla instalacji paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu 

stanowić będzie konstrukcja kotwiona do konstrukcji nośnej dachu przeznaczona na dach płaski. 

Rozmieszczenie paneli stanowi rysunek E02. 

 

W pomieszczeniu gospodarczym zainstalowany zostanie falownik trójfazowy wraz z 

rozdzielnicami R/AC oraz R/DC. Po stronie DC instalację należy prowadzić kablami solarnymi o 

przekroju minimum 6mm2 w podwójnej izolacji odpornymi na promieniowanie UV. Przewody 

powinny być zakończone specjalnymi złączami MC4 zaciskanymi przy wykorzystaniu specjalnych 

zaciskarek. Na dachu budynku należy prowadzić przewody w trasach kablowych odpornych na 

szkodliwe działanie warunków atmosferycznych. 

 

 

 
Rys.01. Roczna produkcja energii elektrycznej w projektowanym systemie wyrażona w kWh 

2.3. Rozdzielnice AC i DC 

Dla przedmiotowej instalacji projektuje się rozdzielnię R/AC po stronie AC oraz rozdzielnię 

R/DC po stronie DC. Rozdzielnice wykonać jako n/t. Szczegółowy schemat rozdzielni R/AC i R/DC 

pokazano na rysunku E01. 

2.4. Wewnętrzna linia zasilająca 

Dla zasilenia falownika z rozdzielni głównej budynku poprzez rozdzielnię R/AC należy wykonać 

przewodową linię zasilającą YDY 5x4mm2. Przekrój i obciążalność znamionową linii zasilającej 

dostosowano do mocy szczytowej rozdzielni R/AC oraz sposobu ułożenia kabli.  

 
Prąd obliczeniowy: 
 

Dla mocy P = 4,5 kW i tgφ=0,4 (cosφ=0,93)wynosi:  
 

   
 

√        
 

     

√          
         

 
Dla dobranego zabezpieczenia przeciążeniowego i zwarciowego – wyłącznik S303 B16A  

 
-        
-                          
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Warunek obciążalności długotrwałej i przeciążenia przewodu: 
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3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

3.1. Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych 

Dla projektowanej instalacji należy wykonać instalację miejscowych połączeń 

wyrównawczych. Przewiduję się uziemienie systemu mocowań paneli fotowoltaicznych jak                            

i samych paneli oraz falownika. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem typu LGY żo                    

o przekroju zgodnym z normą. W pomieszczeniu gospodarczym, w którym zostanie zainstalowany 

falownik oraz rozdzielnie AC i DC należy wykonać uziemienie falownika oraz konstrukcji nośnej 

paneli. 

Uziemienia i ekwipotencjalizację wykonać zgodnie z załączonym schematem: 

 
Na podstawie normy PN-EN 62305-2 nie jest wymagana ochrona odgromowa 
projektowanej instalacji. 

 



     
    
    
    

 

3.2. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Stosownie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

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

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz wymagań Polskiej Normy PN-

lEC 60-364-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi” w rozdzielnicy R/AC zaprojektowano ochronę klasy B+C. 

4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowić będą osłony izolacyjne, bariery 

oraz izolacja kabli i przewodów. Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem 

zaprojektowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE NAPIĘCIA ZASILANIA w układzie sieciowym TN-S.                  

W obwodzie falownika zaprojektowano wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie różnicowym 

30mA, który jednocześnie będzie stanowić zabezpieczenie przeciwpożarowe zapobiegające 

działaniu prądów upływu.  Dodatkowa ochrona zapewniona będzie również przez miejscowe 

połączenia wyrównawcze. 

5. UWAGI OGÓLNE 

 
1. Niniejszy projekt instalacji opracowano na podstawie pozyskanych danych oraz 

wytycznych branżowych.  

2. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane 

na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. 

W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, błędu lub pomyłki, 

Wykonawca winien zgłosić ww. wątpliwości projektantowi w postaci zapytania 

pisemnego.  

3. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do 

zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.  

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, montaż, uruchomienia urządzeń i instalacji 

wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania  lub eksploatacji 

zgodnie z obowiązującą procedurą. 

5. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją, Polskimi Normami, 

przepisami prawa budowlanego, sztuką techniczną oraz przepisami BHP. 

 

…………………………………………………. 
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Zestawienie elementów montażowych dla montażu 1kW lub 4 panele 

Przed przystąpieniem do właściwego montażu należy określić ideowy plan umieszczenia 

paneli na trójkątach wsporczych. Ideowy plan zakłada określenie miejsca położenia trójkątów 

wsporczych i myślowego usytuowania na nich paneli wraz z klemami montażowymi (rys.2). 

Montaż trójkątnego wspornika montażowego. Skręcone wsporniki zamocować do podłoża 

za pomocą czterech kołków rozporowych do betonu 12x75 oraz wkrętów kluczowych 

M8x80, lub przy pomocy śruby z gwintem podwójnym M10x250 montowanej do krokwi. 

 

 

 

Na skręconych trójkątach wspornikowych należy zamontować szyny montażowe. Jeżeli 

system składa się większej ilości paneli niż przewiduje standardowe rozwiązanie, szyny 

montażowe będą dostarczone w krótszych odcinkach, które należy łączyć ze sobą przy 

pomocy łącznika XPF_L004 (rys.4). 

 



 

 

Szyny montażowe są łączone z wspornikami balastowymi za pomocą śruby młotkowej i 

nakrętki (rys.5a) lub śruby imbusowej M8x20 podkładki M8 i nakrętki KLIK AL (rys.5b) w 

zależności od opcji montażowej. 

 

Na szynach kładziemy pierwszy, skrajny panel i trzymając go montujemy klemy końcowe KK 

AL. Po zamontowaniu klemy należy umieścić w otworze (rys.6) drut blokujący. Drut blokujący 

dodawany jest do klemy. Następnie wstępnie montujemy klemy środkowe KS AL nie 

skręcając ich (rys.6, 7a,7b,8a,8b). Zakładamy następnie kolejny panel i skręcamy panele 

klemami środkowymi (rys.9). 

 



Rys. 6. Montaż pierwszego panela. 

 

 

 

 

Rys. 6. Montaż klemy końcowej: a-widokrozstrzelony, b-widok po zmontowaniu. 

 

 

 

 

 

Rys.7. Montaż klemy środkowej: a-widok rozstrzelony, b-
widok po zmontowaniu. 

 

 

 

 



 

Czynności powtarzamy aż do zamontowania wszystkich paneli. Kończąc ostatni panel również przy 
pomocy klemy końcowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






