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OŚWIADCZENIE: 

 
     Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U  
z 2010r. Nr 243, poz. 1623)z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany zmiany 
sposobu użytkowania budynku szkoły w Łaszewie na dz. nr 144 i 145, został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu , 
któremu ma służyć. 
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II. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 
 
1.Zagospodarowania terenu 
 
A - Opis techniczny  
 
1.  Przedmiot inwestycji   
 
 Przedmiotowa inwestycja obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejącego 
budynku szkoły podstawowej w Łaszewie na przedszkole publiczne z trzema oddziałami   
przedszkolnymi dla dzieci w wieku 3-5 lat wraz z wykonaniem przebudowy pomieszczeń 
budynku dla dostosowania do obowiązujących dla tego typu obiektów warunków 
technicznych oraz dla zapewnienia wykonania niezbędnych pomieszczeń obsługi.   
 Zapewnienie dostępu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych 
przewidziano przez wykonanie podjazdu przy wejściu głównym do budynku. 
 Przewidziano wykonanie prac remontowych zewnętrznych elementów budynku 
starej szkoły polegających na wymianie pokrycia dachu z płyt azbestowych na blacho- 
dachówkę, wymianie zniszczonej stolarki okiennej oraz odnowieniu elewacji. Do 
odnowienia przewidziano również elewację dobudowanej nowej szkoły.  
 W związku z przewidzianym wykonaniem węzła sanitarnego zaprojektowano 
wykonanie dodatkowego przyłącza do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 Dla zapewnienia dogodnego wjazdu na teren nieruchomości przewidziano 
wykonanie dodatkowego zjazdu z drogi wojewódzkiej, utwardzenie części terenu kostką 
betonową brukową z 4 miejscami parkingowymi w tym dla niepełnosprawnych oraz 
wykonanie nowego ogrodzenia z bramą wjazdowa od strony drogi.  
 
2. Istniejący stan zagospodarowania  
 

Budynek szkoły podstawowej parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo 
podpiwniczony w swej pierwotnej bryle wybudowany został na początku XX wieku, ściany 
murowane z cegły pełnej, dach o konstrukcji drewnianej krytym dachówką, pokrycie dachu 
wymienione zostało ok. 40 lat temu na płyty azbestowo-cementowe. Do budynku w 1992r. 
dobudowano część nową połączoną łącznikiem. 

Część nowa budynku murowana z gazobetonu zawiera sale gimnastyczna oraz 
dwie sale lekcyjne. Część stara i nowa szkoły tworzą jedną funkcjonalną całość.  

Do końca roku szkolnego budynki wykorzystywane będą jako szkoła z klasami 1-3 
w chwili obecnej uczy się ok. 20 dzieci.  

Wjazd ogólny i gospodarczy na teren szkoły znajduje się w południowej części 
działki nr 145, korzystają również z niego mieszkańcy lokalu mieszkalnego dobudowanego 
do budynku nowej części szkoły. 

Przy budynku od strony wschodniej znajduje się boisko sportowe o nawierzchni 
żwirowej, a od strony północnej zlokalizowany jest ogrodzony plac zabaw. 
 Budynek posiada sprawne przyłącza do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej oraz do sieci elektro-energetycznej. Ogrzewanie obiektów realizowane jest z 
kotłowni węglowej budynku znajdującej się w podziemiu części dobudowanej. 
 Teren nieruchomości jest ogrodzony. 
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3.Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

Istniejące budynek w swej formie architektonicznej pozostaje bez zmian, zmianie 
ulegnie zagospodarowanie zewnętrzne. 

Planuje się zmiany w zagospodarowaniu związane z wykonaniem : 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej od projektowanego na parterze budynku węzła  
  sanitarnego do biegnącej w działce sieci gminnej,  
- dodatkowego zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej na teren nieruchomości. 
- podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu frontowym budynku   
- nowego odgrodzenia od strony drogi wojewódzkiej z wykonaniem dwóch bram i furtki 
- utwardzenia terenu nieruchomości od strony dodatkowego wjazdu z wykonaniem  
   4 stanowisk parkingowych. 

Nie planuje się zmian w zakresie pozostałej infrastruktury technicznej obsługującej 
nieruchomość, wszystkie media doprowadzone zostaną z istniejących przyłączy. 

Dla celów przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego przy budynku w odległości 
65m znajduje się na  gminnej sieci wodociągowej hydrant przeciwpożarowy DN 100. 
 
4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 
4.1. Powierzchnia nieruchomości       - 7500,00 m2   
4.2. Powierzchnia zagospodarowana      - 2770,00 m2 

4.3. Powierzchnia zabudowy szkoły      -   471,16 m2      
4.4. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego   -     54,95 m2 

4.5. Powierzchnie utwardzone projektowane    -   563,80 m2 

4.6. Powierzchnie utwardzone istniejące     -   263,00 m2 

4.7. Powierzchnia zieleni        -   884,00 m2 

4.8. Powierzchnia czynna biologicznie      -    88%  
 
5. Dane dotyczące ochrony terenu  
             Teren na którym projektowana jest przebudowa budynku nie jest wpisany do 
rejestru zabytków jest wpisany do ewidencji konserwatora zabytków teren nie jest objęty  
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 
6. Charakterystyka ekologiczna 
- masy ziemne –  brak, 

- gruz uzyskany z rozbiórki ścian zostanie wywieziony przez koncesjonowany podmiot na 
wysypisko odpadów, 

- warstwa humusu  - nie dotyczy,   

- emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych; budynek spełnia warunki 
ochrony atmosfery.  

- odpady stałe; nie projektuje się wewnętrznych urządzeń na odpady i nieczystości stałe. 
Pojemnik na odpadki zostanie ustawiony  na terenie działki w wyznaczonym miejscu , 

- emisja hałasów oraz wibracji;  budynek istniejący z przeznaczeniem funkcjonalnym, nie 
wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. Stolarka okienna i drzwiowa oraz 
przegrody budowlane dźwiękochłonne, 

- wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe 
i podziemne;  - nie dotyczy.  
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2.Projekt architektoniczno-budowlany 
 
A -  Opis techniczny 
 
1. Przeznaczenie i program użytkowy budynku.  
 

Zaprojektowano zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na 

przedszkole publiczne z wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych adaptacyjnych 

dla potrzeb docelowej funkcji oraz wykonanie robót remontowych zewnętrznych 

polegających na odnowieniu elewacji, wymianie pokrycia dachu i stolarki okiennej.      

  Projektowana zmiana sposobu użytkowania ma za zadanie poprawę 

funkcjonalności pomieszczeń, wymianę zużytych lub remont istniejących elementów 

wykończenia i wyposażenia tej części budynku  oraz dostosowanie  pomieszczeń do 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.  

  
1.1. Charakterystyczne parametry budynku do zmiany sposobu użytkowania: 

1.1.1. Powierzchnia zabudowy    –  471,16 m2 

1.1.2. Powierzchnia użytkowa    –  681,61 m2 

1.1.3. Powierzchnia całkowita    –       1154,93 m2 

1.1.4. Kubatura      –       3981,00 m3 

1.1.5. Wysokość maksymalna    –   10,80 m 

 
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.  

 
Istniejący budynek szkoły w swej formie architektonicznej oraz kubaturze pozostaje 

bez zmian. Jedynym elementem wpływającym na zmianę wyglądu elewacji jest podjazd 

dla niepełnosprawnych urządzony przed drzwiami frontowymi.  

Zakres niniejszego projektu obejmuje wykonanie przebudowy wewnętrznej  

budynku związanej z wykonaniem robót rozbiórkowych wewnętrznych ścian działowych i 

nośnych, zamurowaniem otworów drzwiowych, wykuciem nowych otworów oraz 

wykonaniem ścian działowych dla wydzielonych pomieszczeń.  

Wymianie podlega pokrycie dachu z płyt azbestowo-cementowych na 

blachodachówkę z naprawą miejscową konstrukcji dachu.  

Stolarka okienna drewniana wymieniona zostanie na stolarkę PCV z zachowaniem 

podziału i kształtu.  

Wykonane zostanie odnowienie elewacji budynku przez miejscową jej naprawę 

wyprawami renowacyjnymi oraz pomalowana farbą krzemianową (silikatową).  

Budynek w stanie technicznym dobrym, estetyka budynku i otoczenia dobra,  w 

swej formie oraz konstrukcji po przebudowie pozostanie bez zmian.  

 Funkcja obiektu po zmianie sposobu użytkowania zmieni się z funkcji szkolnej na 

przedszkolną. 

Poniżej zestawiono powierzchnie pomieszczeń wg ich funkcji użytkowania. 
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  PIWNICA    

 Nr  Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia [m
2
]  

 P1 Korytarz 14,80  

 P2 Piwnica 17,62  

 P3 Piwnica 14,80  

 P4 Piwnica 20,30  

 P5 Piwnica  12,10  

 P6 Pomieszcz. gospodarcze 22,80  

 P7 Skład opału 10,45  

 P8 Przedsionek 4,31  

 P9 Kotłownia 10,47  

 P10 Kantorek 1,50  

  Łącznie 129,15  

     

  PARTER   

 Nr Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia [m
2
]  

 01 Korytarz 20,05  

 02 Szatnia 18,39  

 03 Szatnia 15,75  

 04 Stołówka 34,50  

 05 Kuchnia 23,35  

 06 Korytarz 8,34  

 07 Korytarz 6,55  

 08 WC 8,64  

 09 Sala zajęć 56,67  

 10 Sala zajęć 38,36  

 11 Korytarz 8,90  

 12 Korytarz 14,62  

 13 Klatka schodowa 3,29  

 14 WC 10,47  

 15 Korytarz 6,91  

 16 Magazynek 5,78  

 17 Sala Gimnastyczna 80,64  

  Łącznie 361,75  

     

  PIĘTRO   

 Nr Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia [m2]  

 23 WC 4,68  

 24 Korytarz 6,60  

 25 Szatnia 16,13  

 26 Korytarz 8,00  

 27 Gabinet 20,70  

 28 Jadalnia 12,06  

 29 Nieużytkowane 16,93  

 30 Nieużytkowane 13,60  

 31 Nieużytkowane 4,30  

 32 Nieużytkowane 8,77  

 33 Nieużytkowane 21,00  

 34 Nieużytkowane 7,42  

 18 Klatka  2,83  

 19 Korytarz 18,45  

 20 Magazyn 9,06  
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 21 WC 12,36  

 22 Sala zajęć  55,81  

 22A Sala zajęć indyw. 24,03  

  Łącznie 263,45  

3. Opis architektoniczno-konstrukcyjny. 
 
3.1.Układ konstrukcyjny,  
  

Układ konstrukcyjny starej szkoły, łącznika oraz części nowej pozostaje bez zmian. 
Wykonane zostaną w części starej szkoły na parterze w wewnętrznych ścianach nośnych 
trzy otwory przesklepione nadprożami prefabrykowanymi dla przejść oraz dwa otwory dla 
okien podawczych. Zamurowane zostaną dwa otwory drzwiowe oraz zdemontowane 
naświetle i wykonany otwór dla połączenia hallu i korytarza prowadzącego na stołówkę. 
Przebudowane zostaną schody prowadzące do łącznika z jednoczesnym obniżeniem 
poziomu posadzki w korytarzu.      

W części nowej szkoły przebudowane zostaną schody prowadzące na piętro oraz 
wydzielona klatka schodowa dla celów ewakuacji pożarowej. Nie planuje się w tej części 
szkoły robót naruszających jej konstrukcję.   

 
3.2. Zakres robót i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe .  
 
3.2.1. Otwory dla przejść, drzwi, okien podawczych i kontrolnych. 
 W pomieszczeniu projektowanej stołówki [05] zaprojektowano wykucie w ścianie 
środkowej otworu o szerokości 200 cm i wysokości 250 cm dla powiększenia 
pomieszczenia oraz dwóch otworów na okna podawcze o wymiarach 70x70 cm łączące ją 
z kuchnią [05].  

W korytarzu [01] w przejściu do Sali lekcyjnej [10] należy zdemontować drzwi oraz 
przesunąć otwór wejściowy o 50 cm przez rozkucie z jednej strony i zamurowanie otworu 
z drugiej strony.  

Dla połączenia Sali lekcyjnej [10] z korytarzem [01] należy wykuć otwór 110x210 cm 
dla drzwi wejściowych z uwagi na wykorzystanie istniejących drzwi  z Sali jako komunikacji 
do WC [08].  

Pomiędzy korytarzem [01] i korytarzem [06] należy zdemontować naświetle oraz 
rozebrać ścianę do podłogi wykonując otwór o wymiarach 170x210 cm łączący te dwa 
pomieszczenia.  
 W celu połączenia WC [21] i Sali zajęć [22] należy wykuć w ścianie nośnej  
gr. 40cm otwór 100x210 cm.      

 Dla przesklepienia wykutych otworów należy zastosować prefabrykowane 
nadproża L19 N/n o rozpiętościach l+30 cm dla ścian gr. 25 cm 2 szt. dla ścian gr. 40 cm 
3szt. 

Pomiędzy salami zajęć [09] i [10] a WC [08] należy wykuć otwory w ścianach dla 
umieszczenia okien podglądu WC z sal zajęć.  

 
 3.2.2. Roboty rozbiórkowe wewnętrzne. 
 Dla urządzenia Sali lekcyjnej [09] dla grupy dzieci liczącej 25 osób zaprojektowano 
połączenie dwóch pomieszczeń przez rozebranie ścianki działowej o grubości 15cm na 
długości 580 cm.  

Rozebranie ścianek działowych należy wykonać dla powiększenia pomieszczenia 
byłego archiwum i urządzenia w nim kuchni [05]. 

Projektuje się rozebranie ścianki działowej o grubości 17 cm dla urządzenia 
dostępnego z dwóch sal lekcyjnych [09] i [10] WC [08]. 

W pomieszczeniu WC [14] należy rozebrać ścianki działowe kabin z uwagi na 
konieczność dostosowania wymiarów dla potrzeb przedszkola. 



Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki 

Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na przedszkole publiczne w Łaszewie  

Dla urządzenia Sali lekcyjnej [22] na piętrze części nowej budynku należy dokonać 
rozbiórki ścianki działowej dzielącej dwie sale lekcyjne na długości 640 cm. 

W pomieszczeniu WC [21] należy rozebrać  ścianki działowe kabin z uwagi na 
konieczność dostosowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola. 

         
 
3.2.3. Zamurowania otworów 

Zamurowania otworu okiennego 80x150cm i otworów drzwiowych pomiędzy 
pomieszczeniami [04] i [03] , [02] i [06], [19] i [20] oraz  [20] i [21] wykonać bloczkami lub 
płytkami gazobetonowymi odmiany 06 z wykonaniem strzępi pionowych oraz otynkować 
dwustronnie tynkiem c-w kat. III.  
 
3.2.4. Ściany wewnętrzne działowe. 

 Wydzielenie pomieszczenia węzła sanitarnego WC [08] zaprojektowano ścianką  
gr. 12 cm z gazobetonu odmiany 06 zbrojoną prętami co drugą warstwę z zakotwieniem  
w ścianach nośnych z połączeniem dwustronnie bruzdami. Pod posadowienie ścianki 
należy wykonać fundament betonowy 20x20cm na zagęszczonym podłożu.    

Dla wydzielenia klatki schodowej dla celów ewakuacji pożarowej zaprojektowano 
ścianę działową o grubości 15 cm poszytą dwustronnie dwoma warstwami płyty GKFI 
gr.12,5 mm wypełnionej wypełnieniem wełną skalną gr. 10cm.  

Ścianki kabin sanitarnych zaprojektowano z płyt wodoodpornych laminowanych 
systemowych  gr. 3 cm. 

Obudowę schodów prowadzących na piętro do pomieszczeń nieprzeznaczonych na 
stały pobyt ludzi zaprojektowano z płyt GKFI gr. 12,5 mm z wypełnieniem wełną skalną   
gr. 5cm . 

 
3.2.5. Schody wewnętrzne. 

Celem dostosowania wysokości stopni schodów wewnętrznych w ciągach 
komunikacyjnych do wymogów przepisów technicznych zaplanowano skucie o 3 cm 
posadzki korytarza [07] oraz przebudowę schodów prowadzących do łącznika [11] oraz 
Sali gimnastycznej [17] polegającą na ułożeniu na istniejących schodach po zerwaniu płyt 
pianki PIR z przymocowaniem do podłoża klejem poliuretanowym oraz kołkami 
rozporowymi i wykonaniu na nich wyprawy cienkowarstwowej na siatce stalowej oraz 
przyklejenia płytek gresu antypoślizgowego.  

Podobną technologię jak wyżej należy zastosować na schodach prowadzących    
na piętro [18] . Ilość stopni w biegu dolnym powiększy się o 3 stopnie a biegu górnego  
o 1 stopień uzyskując wysokość zgodną z przepisami, szerokość spocznika zostanie 
zmniejszona do 141cm.  

Dla wykonania przejścia z pomieszczenia hallu [01] do korytarza [06] należy 
poszerzyć stopień prowadzący do szatni [02] na całą szerokość przejścia kończą go około 
60 cm od otworu wejściowego.    
 
3.2.6. Roboty rozbiórkowe połóg i posadzek. 
 Dla potrzeb wymiany podłóg i posadzek planuje się rozbiórkę podłóg drewnianych i 
posadzek w pomieszczeniach parteru starej szkoły za wyjątkiem hallu [01]. Materiał z 
rozbiórki należy przeznaczyć do utylizacji.  
  
3.2.7.Wymiana pokrycia dachu. 

Nad częścią starej szkoły zaprojektowano wymianę pokrycia dachu z płyt azbestowo-
cementowych na płyty blachodachówki na łatach drewnianych.  

Po zdemontowaniu płyt eternitu, ław kominiarskich oraz zdemontowaniu łat ( należy 
pamiętać aby pozostawić część łat dla spięcia krokwi celem zabezpieczenia przed 
„złożeniem” się konstrukcji) należy dokonać przeglądu stanu technicznego elementów 
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więźby i dokonać napraw i wzmocnień lub wymiany elementów zniszczonych bądź 
porażonych grzybami lub szkodnikami drewna a następnie przeprowadzić impregnację 
ogniochronną i przeciwgrzybiczą środkiem FOBOS M4F oraz zadymianie środkami 
przeciw szkodnikom drewna, impregnacją należy objąć również pokład z desek strychu. 

Nowe pokrycie dachu należy ułożyć na łatach drewnianych oraz membranie dachowej 
umocowanej kontrłatami na krokwiach. Całość połaci dachu należy ocieplić wełną skalną 
gr.16 cm umieszczoną między krokwiami oraz zabezpieczoną folią paroszczelną. 

Elementy wykończenia pokrycia dachu takie jak gąsiory, blachy wiatrowe, obróbki 
blacharskie kominów, ławy kominiarskie  należy wykonać w jednolitym systemie. 

Dla zapewnienia dostępu do przewodów kominowych w połaci północnej 
zaprojektowano dwa wyłazy dachowe typu VELUX GVT 103  i wymiarach 84x83 cm z 
wejściem z poziomu strychu, od wyłazów dachowych do ław kominiarskich należy 
wykonać stopnie włazowe mocowane do krokwi.  

Celem zabezpieczenia rynien dachowych przed oberwaniem zsuwającym się śniegiem 
z dachu należy zastosować drabinki śnieżne mocowane do krokwi na wysokości 
podparcia ich przez murłatę na całej długości dachu.       
 
3.2.8. Naprawa tynków oraz odnowienie elewacji. 
 Dla wykonania odnowienia elewacji należy dokonać napraw miejscowych oraz 
przetarcia tynków zewnętrznych specjalistycznym tynkiem renowacyjnym np. Ceresit CR 
62. Po naprawie i przetarciu tynków należy zagruntować podłoże pod warstwy farby 
silikatowej oraz wykonać powłokę malarską nakładając farbę w 2-ch  warstwach. Przyjęto 
użycie farby CALSILIT F  i gruntu CALSILIT GF. 
 Cokół budynków należy pomalować farbą w kolorze szaro-stalowym natomiast 
pozostałe tynki zewnętrzne farbą w kolorze płowym (żółty z odcieniem szarości – kod  
RGB 225,217,172). 
 Ze względu brak dokładnego rozpoznania stanu technicznego kominów ponad 
dachem budynku części starej w przypadku braku konieczności przemurowania kominów 
należy wykonać tynk renowacyjny oraz pomalować w kolorze elewacji.         
 
3.2.9. Przesklepienia otworów okiennych i drzwiowych . 

Konstrukcję nośną nadproży zaprojektowano jako prefabrykowane L 19 N/n. . Przed 
rozebraniem ściany należy podstemplować strop który podpiera ściana, Następnie 
jednostronnie należy wykuć wnękę o długości nadproża, kontrolując podczas wycinania 
wnęki czy strop nie doznaje zarysowań lub pęknięć. Po wykonaniu wnęki należy wsunąć  
w nią naproża podbijając je w miejscach docelowego podparcia klinem stalowym gr, 10 
mm. Analogicznie należy wykonać wnękę z drugiej strony i zamontować drugą belkę 
nadproża. Po podbiciu belek i zamurowaniu szczelin przy końcach podparcia, można 
przystąpić do rozbiórki ściany na zaprojektowanym odcinku.  
 
 
3.3.Elementy wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego.    
 
3.3.1.Podłoża i posadzki. 

Wymianę podłóg przewidziano w starej części szkoły na parterze za wyjątkiem hallu 
[01] . W miejsce usuniętych podłóg drewnianych przewidziano podłogi we wszystkich 
pomieszczeniach z terakoty antypoślizgowej a w salach lekcyjnych z paneli podłogowych 
na podłożu z pianki podkładowej, materiał paneli musi spełniac warunek niezapalności. 
 Wyszczególnieniem warstw posadzek przedstawiono na rysunkach przekrojów.. 
 
3.3.2.Tynki i okładziny. 

Wewnętrzne gładkie gipsowe cienkowarstwowe z wypraw gotowych typu Goldband. 
oraz cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi. 
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 Płyty gipsowo-kartonowe należy zastosować impregnowane ogniochronne GKFI 
grubości 12,5 mm.  

Ściany w toaletach wyłożone płytkami ceramicznymi szkliwionymi do wysokości 2m. 
 
3.3.3.Stolarka. 
         Okienna z PCV z profilem minimum pięciokomorowym  z szybami termoizolacyjnymi. 
K=1,1 W/m2K  oraz umieszczonymi w górnej części skrzydeł okien nawiewnikami 
higrosterowanymi EHA 20-50 wg wymiarów i opisów na rysunkach.  
 W istniejącej stolarce drewnianej części nowej również należy umieścić w górnych 
częściach skrzydeł okna według ilości oznaczonych na rysunkach. 
 Drzwi wewnętrzne i ościeżnice z drewna klejonego impregnowane – do wymiany 
przewidziano wszystkie drzwi wewnętrzne parteru części starej budynku. 
 Drzwi drewniane zewnętrzne łącznika do wymiany na drzwi z profili aluminiowych z 
wypełnieniem panelami termoizolacyjnymi.     

 
3.3.4. Izolacje. 

 Hydroizolacja odcinająca posadzek w postaci folii paroszczelnych i papy. .  
            Termiczna – posadzki parteru – styropian gr. 3 i 6 cm, dachu – wełna mineralna 
gr.15 cm,  
 Izolacja przeciwwilgociowa dachu – membrana systemowa dachowa gr. 0,65 mm 
oraz folia paroszczelna gr. 0.5mm.   
 
3.3.5. Rynny, rury spustowe  i obróbki blacharskie. 

Rynny oraz rury spustowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm  
w kolorze naturalnym, obróbki dachu oraz komina zgodnie z systemem pokrycia dachu, 
parapety okien do wymiany z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm. 
 
3.3.6. Barierki. 
 Barierki przy schodach wewnętrznych oraz przy podjeździe dla niepełnosprawnych  
ze stali nierdzewnej polerowane.  
 
3.3.7. Obudowa grzejników. 
 We wszystkich pomieszczeniach w których będą przebywać dzieci należy wykonać 
z miękkiego drewna np. świerk lub jodła.  
 
4.0.Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. 
 Dla potrzeb korzystania z obiektu osób niepełnosprawnych oraz wózków dla dzieci 
przywożonych do przedszkola zaprojektowano podjazd przed wejściem głównym do 
budynku.   
 
5.0. Dane technologiczne.  
5.1.Technologia przedszkola. 
 
5.1.1.Opis ogólny. 

Przedszkole publiczne prowadzone będzie przez Gminę Bartniczka w 3 grupach 
wiekowych 3, 4 i 5- latków  w grupach odpowiednio 25, 20 i 15 - osobowej.  

 
Dla prowadzenia zajęć dydaktycznych wykorzystywane będą 3 sale lekcyjne dwie 

na parterze budynku [9] i [10] oraz jedna na piętrze [22] a także dla potrzeb zajęć 
indywidualnych sala na piętrze [22A].  

Dla prowadzenia zajęć sportowych do dyspozycji pozostaje sala gimnastyczna [17]. 
 
5.1.2. Opis technologii. 
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 Po zmianie sposobu użytkowania budynku powstaną pomieszczenia niezbędne do 
funkcjonowania przedszkola. 
 Budynek składa się z części starej , łącznika oraz części nowej które są połączone.   
Wejście główne do budynku znajduje się od strony południowej , po wejściu do hallu [01] 
dzieci przemieszczają się do szatni [02] i [03] gdzie każde dziecko będzie miało własna 
szafkę na ubrania i buty, pozostawiają tam okrycia wierzchnie i wkładają obuwie miękkie. 
Z szatni w zależności od grupy udają się do sal lekcyjnych [9],[10] lub [22]. 
 Przy salach lekcyjnych znajdują się toalety [08] i [21] dostępne bezpośrednio gdzie  
znajdują się kabiny o obniżonych drzwiach a przy Sali 3-latków znajduje się brodzik do 
podmywania dzieci. Umywalki w pomieszczeniach sanitarny wyposażone będą w baterie 
termostatyczne.  
 Leżaki dla dzieci będą przechowywane w szafach w pomieszczeniach [16] i [20]. 
 Posiłki na obiad dla dzieci przygotowywane będą przez firmę cateringową i 
przywożone w termosach oraz pojemnikach hermetycznych do kuchni [05] w której będą 
nakładane na naczynia oraz wydawane przez okienko podawcze do stołówki [04] gdzie 
ustawione są stoliki z krzesłami na których dzieci spożywają posiłki, po spożyciu posiłku 
brudne naczynia przez drugie okienko podawcze trafiają na stół zmywalniczy [ST] z 
otworem na odpadki które trafiają do pojemnika zamykanego hermetycznie. Opłukane 
naczynia trafiają do zmywarki z wyparzarką [ZM] w której są myte a następnie 
umieszczane w szafach przelotowych [SZ.P] do ponownego użycia. Odpadki w pojemniku 
hermetycznym oraz termosy i pojemniki odbierane są przez firmę cateringową po 
opróżnieniu. W kuchni ze względu na zewnętrzne przygotowanie jedzenia nie przewiduje 
się sprzętu kuchennego służącego do rozdrabniania czy obrabiania jedzenia. 
 Śniadania oraz podwieczorki z gotowych produktów poporcjowanych rozkładane  
będą na naczynia przez obsługę kuchni we własnym zakresie na stołach roboczych 
[ST.R]. Produkty kupowane będą w ilościach do jednodniowego wykorzystania, 
poporcjowane i przechowywane będą w opakowaniach jednorazowych w chłodziarkach 
[CHŁ] w jednej chłodziarce przechowywane będą warzywa i owoce oraz  ciasta  w drugiej 
sery i wędliny. W szafach na produkty suche [PR.SU] na oddzielnych pólkach 
przechowywane będzie pieczywo pokrojone w opakowaniach jednorazowych , cukier , 
herbata , kawa zbożowa oraz przyprawy suche. Wydawanie potraw przygotowanych na 
podwieczorek oraz zwrot naczyń odbywać się będzie w identyczny sposób jak przy 
wydawaniu posiłków obiadowych. 
 Dla potrzeb zagotowania wody na herbatę, kawę zbożową lub mleko zainstalowana 
zostanie kuchenka elektryczna [KE] z okapem i wyciągiem [WW] włączonym do kanału 
wentylacyjnego.  
 Stołówka wykorzystywana będzie naprzemiennie przez grupy wiekowe dzieci.              
  Personel przedszkola poza przebraniem się w szatni [25] przebywa w salach 
lekcyjnych z dziećmi lub kuchni przygotowując posiłki. Dyrektor placówki jest jednocześnie 
nauczycielem przedszkola i również przebywa w salach lekcyjnych lub w innym miejscu na 
zajęciach z dziećmi w gabinecie [27] przebywa do 2 godzin dziennie. Personel korzysta z 
jadalni [28] podczas przerwy śniadaniowej, przy szatni i jadalni znajduje się WC [23]. Do 
dyspozycji personelu pozostaje również kabina wc na parterze w toalecie[14]. 
 Ogrzewanie kompleksu budynku oraz ciepła woda użytkowa przygotowywana jest 
w istniejacej kotłowni węglowej znajdującej się w piwnicy [P9] części nowej budynku.    
 Przy budynku przedszkola urządzony jest plac zabaw na który dzieci udają się 
przez plac utwardzony.  
 

6. Instalacje wewnętrzne  
Budynek  wyposażony jest w następujące  instalacje: 
- instalacja zimnej wody (istniejące przyłącze).  

Elementy instalacji wodociągowej  będą obudowane. 
- instalacja kanalizacji sanitarnej : ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej sieci 
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sanitarnej  
- instalacja  cieplej wody  bojlerów   
- instalację  c.o. - istniejąca kotłownia i instalacja   
- wentylację grawitacyjną  i mechaniczną ,  
- instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych z istniejącej tablicy energetycznej, 
Szczegółowe rozwiązania techniczne instalacji opracowano w projektach branżowych 
instalacji sanitarnych i elektrycznych, które stanowią integralną część projektu 
budowlanego.     
 
7. Charakterystyka pożarowa obiektu   
7.1 Dane ogólne 
Budynek skład się z trzech obiektów wzajemnie połączonych. Obiekt pierwszy najstarszy  
2-kondygnacyjny ze strychem nieużytkowym częściowo podpiwniczony, drugi obiekt to 
łącznik parterowy niepodpiwniczony, który łączy obiekt trzeci 2-kondygnacyjny 
dobudowany w 1995r. częściowo podpiwniczony w którym znajduje się kotłownia.  
Obiekt stary i nowy stanowi jedną strefę pożarową, dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej 
wyodrębniono części budynku i potraktowano jako dwa odrębne budynki ustanawiając 
odrębne klasy odporności pożaarowej. Budynek Nr 1 – stara część i budynek nr 2 – część 
dobudowana z łącznikiem. Niepowiązany z kompleksem funkcjonalnie znajduje się 
przybudowany budynek niepodpiwniczony z lokalem mieszkalnym.  
Wysokość budynku Nr 1 - 10,30 m nad terenem – budynek zakwalifikowany jako niski. 
Wysokość budynku Nr 2 -   9,90 m nad terenem – budynek zakwalifikowany jako niski. 
Poziom stropu parteru budynku Nr 1 - 3,94 m od poziomu terenu. 
Poziom stropu parteru budynku Nr 2 – 4,68 m od poziomu terenu. 
Budynek Nr 1 
Powierzchnia użytkowa - 473,21 m2 
Powierzchnia całkowita – 723,01 m2 
Kubatura          -     2374 m3 
Budynek Nr 2 
Powierzchnia użytkowa – 280,67 m2 
Powierzchnia całkowita – 431,92 m2 
Kubatura          -    1607 m3 

 
7.2 Odległość od obiektów sąsiadujących 
Budynek oddalony jest od obiektu gospodarczego murowanego krytego eternitem na 
działce sąsiedniej – 10,0 m, od budynków mieszkalnych  25,0 -28,0 m.    
Budynek niższy mieszkalny przybudowany z poryciem dachu z płyt azbestowo-
cementowych. 
 
7.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
Wyposażenie budynku z materiałów niepalnych.  
Nie zakłada się w strefach ZL użytkowania otwartego ognia oraz materiałów 
niebezpiecznych pożarowo. 
W strefie PM kotłowni i składu opału gromadzony jest węgiel kamienny używany do 
opalania kotłów c.o.   
 
7.4 Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego 
Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi nie dokonuje się 
wyliczeń gęstości obciążenia ogniowego.  
Dla pomieszczenia PM wielkość gęstości obciążenia ogniowego: 1000 < Q < 2000 MJ/m2 

 
7.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób 
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Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, budynek zalicza się do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL II.   
 
 
W budynku Nr 1 strefa ZL II występuje na parterze budynku, piętro budynku wyłączono z 
opracowania nie planuje się prac  - posiada pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi –  
Piwnice budynku ze względu na wysokość pozostają użytkowane w części na pomieszczenie 
gospodarcze do przechowywania sprzętu do utrzymania czystoąci. 
W budynku Nr 2 strefa ZLII występuje na parterze i piętrze, strefa PM występuje w piwnicy 
gdzie znajduje się kotłownia i skład opału. 
W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi przebywać będzie nie więcej niż 30 
osób.    
 
7.6 Ocena zagrożenia wybuchem 
W obiekcie nie przewiduje się występowania substancji wybuchowych, w związku z tym 
nie występują strefy zagrożenia wybuchem. 
 
7.7 Podział obiektu na strefy pożarowe 
Budynek Nr 1 i Nr 2 - obiekty  stanowią strefę pożarową o powierzchni poniżej 5000m2 .   
 
7.8 Klasa odporności pożarowej budynku 
Budynek Nr 1 - 2-kondygnacyjny z kategorią zagrożenia ludzi ZL II na parterze, powinien być 
wykonany w klasie „D” odporności pożarowej. Budynek Nr 2 - 2-kondygnacyjny z kategorii 
zagrożenia ludzi ZL II, powinien być wykonany w klasie „C” odporności pożarowej. 
 
 
Zestawienie odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku Nr 1   
 
 

Element 
budynku 

 
Zastosowany materiał 

Projektowana 
odporność 
ogniowa 

Wymagana 
odporność 
ogniowa 

 
Konstrukcja 

nośna  

 
Mur ceglany, rygiel stalowy,     

 
R 60 

 

 
R 30 

 

Konstrukcja 
dachu 

Drewniana – krokwiowo- płatwiowa 
impregnowana „Fobosem M4F” 

R 15 bez wymagań 
  

Strop  Żelbetowy, belkowy –stalowy i drewniany 
belkowy impregnowany FOBOSEM M4 

obłożony od spodu płytą GKFI 2x12,5 mm   

REI 30  REI 30 

Ściana 
zewnętrzna 

Cegła pełna  gr. 45 cm   
REI 240 

 
EI 30 

Ściana 
wewnętrzna 

 
Cegła pełna  -  gr. 25- 42 cm  

 
REI 240 

 
bez wymagań 

 
 

Przekrycie 
dachu 

Blachodachówka  
gr.0,6 mm na łatach na membranie 

izolacyjnej z wełną skalną m. krokwiami  

 
RE30 

 
bez wymagań 

 

 
Klasa odporności pożarowej budynku 

 
D 

 
D 

 
Obiekt odpowiada założonej klasie „D”. 
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Zestawienie odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku Nr 2   
 
 

Element 
budynku 

 
Zastosowany materiał 

Projektowana 
odporność 
ogniowa 

Wymagana 
odporność 
ogniowa 

 
Konstrukcja 

nośna 
  

 
Ściana z gazobetonu, strop płytowy 

żelbetowy,     
   

 
R 60 

 
  

 
R 60 

 
  

Konstrukcja 
dachu 

Drewniana – krokwiowo- jętkowa  
impregnowana „Fobosem M4” 

R 15 R15 
  

Strop  Płyta żelbetowa prefabrykowana gr. 24 cm  REI 120  REI 60 
Ściana 

zewnętrzna 
Gazobeton gr. 42 cm   

REI 120 
 

EI 30 
Ściana 

wewnętrzna 
Gazobeton  -  gr. 25-37cm   

REI 120 
 

EI 15 
 

Przekrycie 
dachu 

Blachodachówka  
gr.0,6mm na pokładzie z desek 25 mm 

impregnowanych,   

 
RE30 

 
RE 15 

 
Klasa odporności pożarowej budynku 

 

 
C 

 
C 

Obiekt odpowiada założonej klasie „C”. 
Strop kotłowni z płyty żelbetowej prefabrykowanej żerańskiej gr. 24 cm + Tyn c-w gr. 1,5 – 
REI 120 zgodnie z wymogami.    
 
Wymagania w zakresie wystroju wnętrz 
Zastosowane wykładziny ścienne i podłogowe muszą spełnić warunek niezapalności.  
Ewentualne sufity podwieszone powinny spełniać warunek niezapalności oraz nie 
skapywania pod wpływem ognia. 
 
7.9 Warunki ewakuacji 
● długość przejść ewakuacyjnych 
Długość przejścia – odległości mierzone od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, 
w którym może przebywać człowiek do osi wyjścia służącego celom ewakuacji 
z pomieszczenia, zwanego wyjściem ewakuacyjnym. 
Długość przejścia nie powinna przekraczać 40 m dla ZL – spełnione w budynku Nr 1 i Nr.2 
Długość drogi ewakuacyjnej  - od wyjścia z pomieszczenia do innej strefy pożarowej lub 
na zewnątrz budynku przy jednym dojściu – 10 m – budynek Nr 1 – spełnione, budynek Nr 
2 – do obudowanej klatki schodowej zamykanej drzwiami EI 30 prowadzącej na zewnątrz 
budynku – warunki są spełnione. 
● wyjścia ewakuacyjne 
Wyjście ewakuacyjne – wyjście prowadzące bezpośrednio na przestrzeń otwartą.  
Z budynku urządzone będą trzy wyjścia ewakuacyjne w tym  dwa wyjścia ewakuacyjne  o 
szerokości 100 cm i  jedno o szerokości 150 cm. Jedno wyjście ewakuacyjne z 
pomieszczenia kotłowni.   
● systemy sygnalizacji  
Obiekt nie musi być wyposażony w systemy sygnalizacji ostrzegawczej. 
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● oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych 
Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach należy wykonywać zgodnie 
z Polską Normą PN-92/N-01256/02 – Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
W szczególności należy zastosować następujące oznakowanie: 
► Kierunek drogi ewakuacyjnej, ► Wyjście ewakuacyjne, ► Drzwi ewakuacyjne. 
Do oznakowania informacyjnego obiektu zgodnie z Polską Normą PN-92/N-01256/01 – 
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, należy zastosować w szczególności 
następujące oznaczenia: 
► Gaśnica ► Hydrant ► Wąż pożarowy ► Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu 
pożarniczego. 

 awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  
Na drogach ewakuacyjnych oraz na klatce schodowej zastosowano oświetlenie 
ewakuacyjne z oprawami oświetleniowymi zaopatrzonymi we własne źródło światła oraz 
układ automatycznego testowania – rozmieszczenie i opis w branży elektrycznej projektu.  
 
7.10  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 
Wszystkie instalacje i urządzenia techniczne, powinny pod względem bezpieczeństwa 
pożarowego odpowiadać warunkom technicznym określonym w polskich normach oraz 
przepisach szczegółowych. 
● Instalacja wentylacyjna - w obiekcie występuje wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, 
nie musi być wyposażony w wentylację pożarową. 
● Instalacja grzewcza - obiekt ogrzewany będzie grzejnikami z instalacji centralnej 
zasilanej z kotłowni lokalnej.     
● Instalacja elektryczna  -  obiekt posiadać będzie główny przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu.  
 
7.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie  
● Stałe urządzenia gaśnicze 
Nie zachodzi potrzeba wyposażenia obiektu w stałe urządzenia gaśnicze. 
● Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 7 
czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w budynkach zakwalifikowanych do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL II przekraczającej 200 m2 wymagane jest stosowanie hydrantów 25.  
Usytuowano 2 Hydranty wewnętrzne DN 25 na parterze budynku w korytarzu przy załomie 
muru oraz na piętrze budynku w hallu w skrzynkach  hydrantowych  70x90x25 cm z 
prądownicą i  wężem dł. 20 m    
●Urządzenia oddymiające 
Obiekt musi posiadać oddymianie klatki schodowej stanowiącej drogę ewakuacyjną. 
Zaprojektowano instalację - system oddymiania 24VDC w postaci okna oddymiającego z 
siłownikiem elektrycznym, centralą sterującą AFG-2004, 2 czujkami dymowymi po 1 na 
każdym piętrze, 2 przyciskami oddymiania, oknem napowietrzającym z siłownikiem 
elektrycznym do otwierania.     
 
7.12 Wyposażenie w gaśnice i sprzęt ratowniczy 
Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm.  
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach 
powinna przypadać na  każde 100  m2 powierzchni. 
Zaleca się stosowanie gaśnic z symbolami ABEF o masie min. 6 kg. 
Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 
w szczególności przy wejściach do budynku, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, 
w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 
(piece, grzejniki). 
Przedmiotowy obiekt nie wymaga wyposażenia go w sprzęt i urządzenia ratownicze. 
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7.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 24 
lipca 2009r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), dla obiektów użyteczności publicznej o kubaturze 
do 5000 m3 i powierzchni wewnętrznej do 1000 m2, wymagana ilość wody do 
zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s.  
Taka ilość wody do zewnętrznego gaszenia jest zapewniona przez 1 hydrant zewnętrzny 
Ø 80 usytuowany na sieci wodociągowej wiejskiej.  
Przy obiekcie w odległości 65 m znajduje się 1 hydrant nadziemny Ø 100.  
 
7.14 Drogi pożarowe 
Budynek usytuowany jest przy drodze wojewódzkiej Nr 543 droga utwardzona asfaltowa z 
chodnikiem o szerokości 1,5 m w odległości 16 m od wyjścia głównego z budynku.  
Przedłużono drogę pożarową 15m z możliwością wycofania od strony wschodniej działki 
przez bramę wjazdową szerokości 5,0 m na plac utwardzony z wyjściem z budynku 
połączonym z drogą pożarowa chodnikiem szerokości 2,0 m o długości 26 m. Taki układ 
spełnia wymogi przepisów dla dróg pożarowych.  
 
 
Uwaga: 
- wszystkie roboty budowlane wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi 

BHP i sztuką budowlaną,        
- w  przypadku stwierdzenia innych warunków od przyjętych należy powiadomić   

projektanta. 
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IIIIII..    PPRROOJJEEKKTT  IINNSSTTAALLAACCJJII  WWOODD..  ––  KKAANN,,  CC..OO..    

II    WWEENNTTYYLLAACCJJII    
 

 Dla zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły w Łaszewie na Przedszkole 

publiczne   

 

S P I S  T R E Ś C I  
 

 

I. Podstawa opracowania: 

II. Przedmiot i zakres opracowania: 

III. Opis projektowanej instalacji wewnętrznej wod.kan.: 

1.  Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej 

2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej  

3.  Próba szczelności. 

4.  Izolacje termiczne.  

5.  Armatura czerpalna. 

6.  Przybory sanitarne i urządzenia. 

7.  Wentylacja  

8. Badania odbiorcze  

9 . Instalacja c.o. 

10.Uwagi końcowe 

 

 

IV. Rysunki: 

 

1. Rzut piwnic –  instalacji zimnej i ciepłej wody  rys. nr S1 

2. Rzut parteru –  instalacji kanalizacyjna rys. nr S2 

3. Rzut piętra    –  instalacji c.o. i wentylacja rys. nr S3 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
                  

I. Podstawa opracowania: 

- Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z inwestorem 

- Obowiązujące normy i akty prawne 

- Literatura branżowa 

- Obliczenia 

II. Przedmiot i zakres opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy instalacji wewnętrznej wody 

zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji c.o. i wentylacji dla potrzeb zmiany sposobu 

użytkowania budynku Szkoły w Łaszewie na Przedszkole publiczne Gminy Bartniczka. 

III. Opis projektowanej instalacji wewnętrznej wod.-kan.: 

1. Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej: 

Zasilanie projektowanej części przebudowy instalacji budynku w wodę zimną nastąpi z 

istniejącego przyłącza wodociągowego znajdującego się w piwnicy .  

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej nastąpi w dwóch podgrzewaczach 

pojemnościowych, pierwszy o pojemności 160 l znajduje się w kotłowni ładowany jest z 

wężownicy i grzałką elektryczną, drugi zaprojektowano do obsługi WC [08] oraz kuchni [05] 

elektryczny np. OKCE 160 o pojemności  152 dm 
3 

z grzałką elektryczną o mocy 2,0 kW, który 

zlokalizowany jest w piwnicy [P6] pod kuchnią.  

Główny ciąg zasilający zimnej wody, ciepłej i cyrkulacji od bojlera do przyborów 

wodociągowych należy  zainstalować pod stropem piwnic wychodząc z pionami przy ścianie 

korytarza przy którym kończy się podpiwniczenie dalszy ciąg należy ułożyć w posadzce a podejścia 

do baterii oraz zimnej wody do spłuczek w warstwie ściany budynku.  Całość instalacji wykonać z 

rur systemowych PP. Szczegóły prowadzenia i średnice przewodów na rysunkach instalacji 

wewnętrznej wod.-kan. 

W części dobudowanej nowej wystąpią jedynie drobne przeróbki instalacji wodociągowej 

wody zimnej i c.c.w  związane z przesunięciem umywalek i muszli ustępowych.   

 Instalacja hydrantowa – 2 hydranty Dn 25 mm             

 

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Przewody kanalizacyjne układane pod posadzką i nadposadzkowe wykonać z rur 

kanalizacyjnych PVC np. systemu Firmy PIPE LIFE. Długość poszczególnych rurociągów i 

średnice zostały uwidocznione na rzutach poziomych kanalizacji sanitarnej. Na wyposażenie 

montować rewizje i wywiewki. Miejsce montażu uwidoczniono na rysunkach kanalizacji sanitarnej. 

 

3. Próba szczelności. 

Po zakończeniu montażu instalacje wodociągową należy poddać płukaniu. Prędkość wody 

płuczącej w instalacji wewnętrznej nie powinna być mniejsza niż 2,0 m/s. Wewnętrzną instalację 

wody poddać próbie szczelności na ciśnienie Pp= 1,0 MPa w czasie 30 minut. 
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Instalacja po płukaniu powinna być poddana dezynfekcji podchlorynem sodu. Przed 

oddaniem instalacji do użytkowania, dokonać badania bakteriologicznego wody. Wynik badania 

należy załączyć do dokumentacji odbiorowej. Tylko wynik pozytywny zezwala na eksploatację 

instalacji. 

4. Izolacje termiczne: 

Przewody wody użytkowej  należy zaizolować: 

- izolacje otulinami Thermaflex FR 9 mm dla przewodów rozprowadzających w strefie styropianu 

- Izolacje otulinami – Thermaflex FR 13 mm dla pozostałych z wyjątkiem wody zimnej 

- Izolacje otulinami Thermaflex FR 9 mm dla wody zimnej  

 

5. Armatura czerpalna 
 

Projektuje się typowe baterie umywalkowe termostatyczne TA2 Ferro i zlewozmywakowe 

stojące. Hydrant Ø25 z obwodem cyrkulacyjnym w skrzynce hydrantowej – 2 szt. Miejsca 

lokalizacji zgodnie z częścią graficzną projektu. 

 

6. Przybory sanitarne i urządzenia. 

 

- Muszle ustępowe – o wysokości 33 cm – Nova Top Junior – 5 szt. 

- Umywalki – porcelanowe z półnogami – Nova Top Junior -5szt zawieszona na wys. 50 cm  

dla  3-4 - latków  i  60 cm dla 5- ciolatków.   

- Umywalka porcelanowa z pól nogą – 1 szt. 

- Zlewy i zlewozmywaki – z blachy kwasoodpornej. 

- Podgrzewacze pojemnościowe elektryczne wg opisu j.w. Przed każdym podgrzewaczem, na 

przewodzie wodociągowym zasilającym zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu 

EA291NF oraz zawór bezpieczeństwa. 

- Na zasilaniu baterii umywalkowych z podgrzewaczy zaprojektowano mieszacze termostatyczne 

z zaworami zwrotnym typu Caleffi nr katalogowy 523050 i 523060, które zabezpieczają przed 

poparzeniem  dzieci.  

 

7. Wentylacja: 

 Dla zapewnienia wymaganej ilości wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach 

przyjęto wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną wywiewną. Nawiew do pomieszczeń szatni, 

kuchni oraz sanitariatów przyjęto poprzez infiltrację w oknach oraz drzwiach przez nawiewniki 

higrosterowane z wytłumieniem akustycznym EHA 20-50 okienne o przepływie powietrza 20- 50 

m
3
/h wyposażone w blokady minimalizujące przepływ. Nawiewniki należy montować w ramie 

okiennej.. Wywiew poprzez kanały wentylacyjne murowane nad dach budynku. 

 Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeniach sanitariatów przyjęto wentylatory z 

funkcją czasowego wyłączania typu EDM 200TZ Q=180m3/h. Wentylatory łazienkowe należy 

wpiąć do włączników oświetlenia w celu jednoczesnego załączania podczas korzystania z ustępów. 

Nawiew powietrza do tych pomieszczeń odbywać się będzie typową kratką nawiewną w drzwiach. 

 Wymagana wentylacja dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt wynosi: 15 m
3
/h x 1 os 

Obliczenia zgodnie z PN-83/B-03430 :  

Sala zajęć [9]  – wymagana wymiana powietrza -  20 dzieci x 15 m
3
/h = 300 m

3
/h  

   - doprowadzenie powietrza 8 nawiewników EHA 20-50 – max 400 m
3
/h 

   - odprowadzenie przewody wentylacyjne 2x14x14 z nasadami hybrydowymi  

     sterowanymi sieciowo  2 x 230 m
3
/h – max 460 m

3
h  
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Sala zajęć [10] – wymagana wymiana powietrza -  15 dzieci x 15 m
3
/h = 225 m

3
/h  

   - doprowadzenie powietrza 6 nawiewników EHA 20-50 – max 300 m
3
/h 

   - odprowadzenie przewody wentylacyjne 2x14x14 z nasadami hybrydowymi  

     sterowanymi sieciowo  2 x 230 m
3
/h – max 460 m

3
h  

Sala zajęć [22]  – wymagana wymiana powietrza -  25 dzieci x 15 m
3
/h = 375 m

3
/h  

    - doprowadzenie powietrza 8 nawiewników EHA 20-50 – max 400 m
3
/h 

    - odprowadzenie przewody wentylacyjne 2x14x14 z nasadami hybrydowymi  

     sterowanymi sieciowo  2 x 230 m
3
/h – max 460 m

3
h  

Sala gimnastyczna [17]  – wymagana wymiana powietrza -  25 dzieci x 15 m
3
/h = 375 m

3
/h  

   - doprowadzenie powietrza 8 nawiewników EHA 20-50 – max 400 m
3
/h 

   - odprowadzenie przewody wentylacyjne 2x14x14 z nasadami hybrydowymi  

     sterowanymi sieciowo  2 x 230 m
3
/h – max 460 m

3
h  

Stołówka  [04] – wymagana wymiana powietrza -  25 dzieci x 15 m
3
/h = 375 m

3
/h  

   - doprowadzenie powietrza 8 nawiewników EHA 20-50 – max 400 m
3
/h 

   - odprowadzenie przewody wentylacyjne 2x14x14 z nasadami hybrydowymi  

     sterowanymi sieciowo  2 x 230 m
3
/h – max 460 m

3
h  

Kuchnia [05] – wymagana wymiana powietrza -  120 m
3
/h + 4 osoby x20 m

3
/h = 200 m

3
/h  

   - doprowadzenie powietrza 4 nawiewników EHA 20-50 – max 200 m
3
/h 

   - odprowadzenie przewody wentylacyjne 1x14x14 z nasadami hybrydowymi  

     sterowanymi sieciowo  1 x 230 m
3
/h – max 230 m

3
h 

Szatnia [02] i [03] – wymagana 1-krotna wymiana – 1x 34,14m2x3,0 m = 102,42 m
3
/h 

   - doprowadzenie powietrza 6 nawiewników EHA 20-50 – max 300 m3/h 

   - odprowadzenie kanały murowane 2x 14x14 grawitacja – przy temperaturze  

                        zewnętrzej +12 
o
C i wewnętrznej 20 

o
C  - 0,04kg/m3*9,81 m/s2*8,0 m = 3,14 Pa

          3,14 *0,14*0,14*2 *3600/3,2 = 138,5m
3
/h.   

 Dla tych  pomieszczeń dla wspomagania wentylacji przyjęto montaż na kanale grawitacyjnym  

nasad hybrydowych  Firmy DARCO Tulipan Hybrydowy –NET dn 150 mm z modułem 

programowalnym sterowania , wspomagający wentylacje grawitacyjną o wydajności maksymalnej 

230 m3/h . Nawiew świeżego powietrza realizowany będzie poprzez nawiewniki higrosterowane 

EHA 20-50  okienne o przepływie powietrza 20- 50 m
3
/h wyposażone w blokady minimalizujące 

przepływ. Nawiewniki należy montować w ramie okiennej w ilości wg rysunków rzutu.  

  

8. Badania odbiorcze: 

Badanie odbiorcze należy przeprowadzić zgodnie z wymogami zawartymi w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL. 

9. Instalacja c.o. : 

Ogrzewanie pomieszczeń budynku  pozostaje bez zmian za wyjątkiem WC [10]  gdzie należy 

zdemontować grzejnik  i wykonać ogrzewanie podłogowe. 

 

10. Uwagi końcowe: 

- Podczas wykonywania robót i uruchamiania instalacji należy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów BHP i p.poż. 

- Ułożenie kanalizacji pod posadzkowej wykonać przed robotami posadzkowymi  
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- Przed   rozpoczęciem   robót     dokonać  rozpoznania  w  zakresie  warunków 

prowadzenia robót, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac 

instalacyjnych. 

- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem. 

- Wszystkie wymiary oraz lokalizację przewodów oraz urządzeń sprawdzić w naturze. 

- Wszystkie urządzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie 

urządzeń zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości i 

możliwości pracy materiałów i urządzeń zamiennych. W przypadku stosowania 

urządzeń zamiennych wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu 

zamiennego. 

 

 

 

 

Opracował:       Projektował 
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IV. Branża elektryczna  
1.Projekt instalacji elektrycznych 
A - Opis techniczny  
 
1. Przedmiot  i  zakres  opracowania  
Przedmiotem  niniejszego opracowania są  instalacje elektryczne  dla zmiany sposobu 
użytkowania budynku Szkoły w Łaszewie  na Przedszkole publiczne. 
W zakresie projektu wchodzą  instalacje : 
a) oświetleniowa 
b) gniazd  wtyczkowych  
c) zasilania wentylacji 
d) oświetlenia ewakuacyjnego 
 
2. Podstawa  opracowania  
Projekt  wykonawczy branży elektrycznej opracowano na podstawie : 
a) projektu architektoniczno- budowlanego  
b) zlecenie  inwestora  
c) obowiązujących  przepisów i  norm  

 
3. Opis  techniczny  
 
3.1. Zapotrzebowanie  mocy  
Moc  zainstalowana  22,0 kW  . 
Moc  szczytowa         15,0 kW   . 
Układ  sieci  TN – C – S  ,  
Napięcie  zasilające  230/400 V . 
 
3.2. Zasilanie   
    Zasilanie podstawowe z  własnej  sieci z istniejącej  rozdzielni  przewodem  YDY 5 x 10 
mm2 , zabezpieczonym S 193 B -3x25 A . 
Przewód  zasilający  należy umieścić w rurce winidurowej w  ścianie  budynku. 
     Zamontować rozdzielnicę p/t LENGRAD 1 x 12. 
  
3,3, Instalacja  gniazd  wtyczkowych 
      Instalację  gniazd  wtyczkowych  należy wykonać przewodem YDYp  3 x 2,5 mm2 pod  
tynkiem . Gniazda podtynkowe 2 x 16 A  z bolcem  ochronnym PE na  wysokości 0,3 m od 
poziomu  posadzki . 
     Gniazdo  zasilające  bojler  jako  hermetyczne . 
 
3.4. Instalacja  oświetleniowa  
       Instalację  oświetleniową  należy wykonać przewodem YDYp  3 x 1,5 mm2 pod  
tynkiem typ oświetlenia do wyboru inwestora moc max oprawy 60 W .  
 
3.5  Połączenia  lokalne  wyrównawcze         
       Pod  zlewozmywakiem  w  miejscu  niewidocznym wykonać  połączenie  
wyrównawcze lokalne . Metalowa  baterię  i  metalowe  rury  wodociągowe połączyć 
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przewodem DY 2,5 mm2  z  przewodem  ochronnym PE  . 
 
3.6 Ochrona  od porażeń prądem elektrycznym  
      Dodatkową  ochroną  przeciwporażeniową  przed  dotykiem pośrednim w układzie 
sieciowym  TN-C-S  będzie  samoczynne szybkie  wyłączenie . 
        W tablicy rozdzielczej zaprojektowano wyłącznik różnicowo–prądowy 4 biegunowy  
25/0,03 A o działaniu bezpośrednim, który stanowi uzupełnienie ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim .  
3.7.   Uwagi  końcowe   
Instalacje elektryczne  należy  wykonać zgodnie z :  
         a) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
12.04.2002 r.  w sprawie  warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać   budynki i 
ich usytuowanie ( Dz.U. 75 poz. 690  z  późn. zmianami )  
         b) normą  arkuszową  PN 91/E -05009   „ Instalacje elektryczne w  obiektach 
budowlanych ” ( odpowiednik IEC – 354 ) . Po wykonaniu instalacje  elektryczne należy 
sprawdzić zgodnie z PN-93/E-05009/61 -  „ Sprawdzenie odbiorcze” . 
 

                                                                                        

2.Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. 
A - Opis techniczny  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oświetlenia awaryjnego w 
budynku Przedszkola w Łaszewie  
 
1.2 Zakres opracowania 
Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy ( techniczny ) instalacji oświetlenia 
awaryjnego. 
 
1.3 Przepisy i dokumenty związane 

[1] Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229,z późniejszymi zmianami). 

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. 
U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 

[4] PN-76/E–05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa. 

[5] BN –84/8984-10 Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania. 
[6] BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
 
2. OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 

Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej, 
muszą być wyposażone w urządzenie przeciwpożarowe. Na podstawie Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [2] instalacje oświetlenia awaryjnego są 
urządzeniami przeciwpożarowymi. Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie urządzenia 
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przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku i muszą spełniać wymagania Polskich Norm. 
Instalacje oświetlenia awaryjnego związane są bezpośrednio z bezpieczeństwem ludzi co 
powoduje, że ich parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodność, obwarowane 
są wieloma powiązanymi ze sobą normami. Dotyczy to zarówno przepisów określających 
ich własności funkcjonalne jak i parametry oświetleniowe czy elektryczne. 

W Polsce aktualnie najważniejszą normą dotyczącą oświetlenia awaryjnego jest PN 
EN 1838 „Stosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne”. Norma ta jest tłumaczeniem 
normy EN 1838, która obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. 
Wymagania zawarte w tej normie określają wartości minimalne, które muszą spełniać 
systemy oświetlenia awaryjnego. w poszczególnych krajach mogą istnieć obowiązujące 
przepisy zaostrzające wymagania normy EN 1838. Norma EN 1838 odwołuje się do 
innych norm, jak np. do EN 60598 – 2 – 22 dotyczącej opraw oświetleni awaryjnego, czy 
EN 50172 określającej instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Normy te również zostały 
przetłumaczone na język polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny. 
W związku z tym obowiązuje obecnie wymóg normy PN EN 60598 – 2 –22 „Oprawy 
oświetlenia awaryjnego” dotyczący układów testujących do opraw awaryjnych, który mówi, 
że oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone 
w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego (część 
2, dział 22). 

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i norm można sporządzić listę 
najważniejszych wymagań dla oceny istniejącej w danym obiekcie instalacji oświetlenia 
awaryjnego i jej konserwacji: 
1. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie mogą odbywać się rzadziej niż raz 
w roku ([2] § 3 ust. 3). 
2. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie może być krótszy od dwóch godzin ([3] § 
181 ust. 5). 
3. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838) 
a) w osi drogi ewakuacyjnej – min.1 lx 
b) równomierność natężenia - I max / I min < 40 
4. Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować 
załączenie oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wg PN EN 1838) 
5. Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania 
zasilania. Oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być 
wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu 
testującego (wg PN EN 60598 – 2 – 22 ust. 20.1). 
 
3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI 
 
3.1 Zakres ochrony 
Opracowanie obejmuje klatkę schodową ewakuacyjną oraz drogi ewakuacyjne.  
 
3.2 Dobór i rozmieszczenie lamp. 
Do wykonania instalacji przyjęto montaż samodzielnych lamp oświetlenia ewakuacyjnego 
z piktogramami, praca lamp ciemna, czas pracy alarmowej 1 godzina. 
Rozmieszczenie lamp przedstawiono na rysunkach projektu. Lampy można umieszczać  
na suficie lub ścianach. Dopuszcza się zmianę lokalizacji i ilości rozmieszczonych lamp 
jeżeli zastosowane rozwiązanie zapewni zachowanie wymaganych parametrów 
oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego. 
 
 
3.3 Prowadzenie linii kablowych 
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Zasilanie elektryczne opraw oświetlenia awaryjnego należy zapewnić poprzez wpięcie w 
obwody oświetleniowe poszczególnych korytarzy, holi lub klatek schodowych (wpięcie do 
„puszki”) lub do istniejącej instalacji zasilającej lampy oświetlenia awaryjnego – 
ewakuacyjnego. Przewody należy prowadzić nad tynkiem w korytkach kablowych 
mocowanych do ścian i stropów. 
 
 
 
3.4 Okablowanie 
Linie należy wykonać kablem zgodnym z wymaganiami producenta lamp modułów. Na 
odcinkach pomiędzy lampami nie wolno wykonywać żadnych cięć przewodów - połączenie 
powinno być jednolite. Przejścia kabla przez ściany wykonywać   rurce. 
Zachować odległość ułożenia kabli od urządzeń i kabli wysokonapięciowych co najmniej 
20 cm. 
 
4 WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 
 
4.1 Lampy 
Oprawy należy rozmieszczać z godnie z załączonymi rysunkami, odległość miedzy 
oprawami max. 10 m. Oprawy można montować na ścianach bądź stropach lub sufitach 
podwieszonych w zależności od możliwości montażowych 
 
4.2 Uwagi dodatkowe 
· Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z projektem – ewentualne uwagi 
należy zgłosić do autora projektu. 
· Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów, a 
wszelkie odstępstwa należy uzgadniać z autorem projektu lub uzgadniającym 
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 
 
5 UWAGI KOŃCOWE 
 
5.1 Dokumentacja 
Obsługa techniczna budynku powinna posiadać dokumentację techniczną przedmiotowej 
instalacji: 
- Projekt wykonawczy lub powykonawczy 
- książkę pracy – (wzór załącznik OS1 i OS2), 
- instrukcję postępowania w przypadku uszkodzeń ( nr tel. straży pożarnej, kierownika 
obiektu, serwisu ), 
 
5.2 Szkolenie 
Wszystkie osoby obsługi technicznej w rozpatrywanym budynku, powinny zostać 
zapoznane z działaniem instalacji. 
Szkolenie powinien przeprowadzić wykonawca instalacji. Udział w szkoleniu powinien 
zostać potwierdzony na piśmie, które zostaje dołączone do akt osobowych pracowników. 
 
5.3 Konserwacja 
System po protokolarnym odbiorze powinien zostać przekazany uprawnionej firmie do 
stałej konserwacji. Konserwacja powinna być prowadzona zgodnie z instrukcjami  
opracowanymi przez producenta urządzeń systemu. 
 
5.4 Odbiór 
Wykonawca zobowiązany jest zostawić inwestorowi projekt techniczny powykonawczy 
oraz wszystkie niezbędne protokoły. 
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          Opracował: 

 

 
 

3.Projekt instalacji oddymiania klatki schodowej. 
A - Opis techniczny  
 
1.0. System elektrycznego oddymiania klatki schodowej. 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznego oddymiania 

klatki schodowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje jedną klatkę schodową pomiędzy 

kondygnacjami parteru a I piętrem. 

W ramach realizacji zadania należy wytyczyć trasy okablowania, zamontować niezbędne 

urządzenia, określić sposób funkcjonowania systemu elektrycznego oddymiania budynku 

Przedszkola. 

W ramach wykonania instalacji oddymiania należy: 

· wykonać trasy kablowe, 

· zamontować centralę oddymiania, 

· zamontować siłowniki okien oddymiających, 

· zamontować przyciski ręcznego uruchomienia instalacji oddymiania oraz czujki 

automatycznie uruchamiające system elektrycznego oddymiania,  

 
2.0.Założenia podstawowe wykonania systemu 
Zaproponowano następującą konfigurację systemu oddymiania klatki schodowej : 

- w ścianie zewnętrznej klatki schodowej, ponad poziomem ostatniej kondygnacji (I piętra) 

zaprojektowano jedno okno oddymiające realizujące funkcję oddymiania, 

- centralkę oddymiania zainstalować zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące 

normy, 

- od centralki do siłowników okna oddymiającego poprowadzony zostanie bezhalogenowy 

   kabel ognioodporny (klasy min. PH30), 

- przyciski do ręcznego uruchamiania instalacji oddymiania zainstalować zgodnie z 

przepisami i w oparciu o obwiązujące normy, 

- pomiędzy centralą, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel 

ognioodporny klasy PH90, 

- na suficie klatki schodowej( każdej kondygnacji), wykonać czujki dymu podłączone do 

centralki oddymiania, które będą odpowiadały za automatyczne wykrycie i uruchomienie 

systemu oddymiania, 

- ponadto należy zainstalować obwód zasilania 230V 50Hz centralki. Przewód należy 

poprowadzić do lokalnej rozdzielnicy. 

Obwody zasilania central należy wyraźnie opisać w celu łatwej identyfikacji przez obsługę 

systemu lub pracowników serwisu. 

- okablowanie wykonać pod tynkiem w rurkach osłonowych typu instalacyjnych peszel 

- okno oddymiające wraz z siłownikami, jak i całą instalację niezbędną do prawidłowego   

funkcjonowania wykonać z materiałów posiadających certyfikaty dopuszczenia wyrobu 

do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie kraju, 
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- ręczne uruchamianie systemu oddymiania będzie możliwe poprzez zbicie szybki i   

wciśnięcie przycisków systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej, 

- okno oddymiające służące do oddymiania klatki schodowej zlokalizowane jest ponad 

poziomem ostatniej kondygnacji (I piętra). Do okna oddymiającego należy    

doprowadzić okablowanie z centrali oddymiania . Okno oddymiające służące do    

oddymiania nie może posiadać trwałych zabezpieczeń blokujących otwieranie go za    

pomocą siłownika. 

 
3.Dobór urządzeń 
 
3.1.Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki ściennej. Centralka ta jest 
zasilana napięciem 230V/50Hz. 
Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są 
urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposażona w 
akumulatory pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia 
podstawowego. 
Centralka umożliwia: 
- ręczne wyzwalanie alarmu z przycisków alarmowych, 
- automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych, 
- przekazywanie informacji o alarmie (sygnał NO/NC), 
- przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnał NO/NC), 
- ręczne otwieranie okna oddymiającego w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej 
eksploatacji bez wywołania stanu alarmowego (przewietrzanie),  
Centrala posiada optyczną sygnalizację stanu jej pracy, powtórzona w przyciskach 
alarmowych co w łatwy sposób pozwala stwierdzić stan alarmu lub uszkodzenia systemu. 
Maksymalny pobór prądu przez siłowniki podłączone do centralki nie może przekroczyć  
prądu dopuszczalnego pobieranego przez siłownik do niej podłączony. 
Centralę należy ze względów użytkowych i serwisowych zamontować na wysokości ok. 
1,40m od podłogi (dolna krawędź). 
Należy zwrócić uwagę Użytkownikowi na czasookres wymiany akumulatorów (zgodnie ze 
wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych akumulatorów). 
 
3.2.Przycisk ręcznego oddymiania 
Ręczne uruchamianie oddymiania będzie możliwe poprzez zbicie szybki i wciśnięcie 
przycisków systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej. Przyciski wykonać 
w wersji natynkowej.  
 
3.3.Siłowniki okna oddymiającego 
Siłowniki okna oddymiającego należy wykonać zgodnie z przepisami i w oparciu o 
obwiązujące normy. 
 
3.4. Okablowanie. 
Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane wg zaleceń i obowiązujących norm 
dotyczących danej instalacji. Założenie podstawowe to wykonanie całości okablowania w 
korytach metalowych lub pod tynkiem w rurkach typu peszel. Dopuszcza się montaż kabli 
pod tynkiem, jednak z wyjątkiem odcinków na styku (skrzyżowania i zbliżenia) z innymi 
instalacjami (zastosować odcinki rurek lub inne przekładki izolacyjne) oraz w przejściach 
przez stropy (zastosować rurki). Po wciągnięciu kabli przepusty rurowe, należy uszczelnić 
przy użyciu certyfikowanych mas ppoż. 
Inne zasady, które powinny być przestrzegane przy układaniu kabli : 
- nie wykonywać żadnych połączeń przewodów dodatkowych, 
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- po ułożeniu kabli i zaprawieniu bruzd należy wykonać pomiary kontrolne (rezystancja 
linii, rezystancja izolacji między żyłami linii, pojemność przewodów linii itp.). 
Protokoły z pomiarów powinny być przekazane firmie specjalistycznej, która wykona 
montaż urządzeń. 
- w miejscach montażu elementów należy pozostawić odpowiednie zapasy przewodów : 
- czujki i ostrzegacze ręczne : 2x 20 cm (nie rozcięte pętle) 
- centralki min. 50-100 cm 
Należy koordynować przebieg tras kabli systemów sterowania oddymianiem oraz innych 
instalacji i zachować następujące minimalne odstępy: 
- 20 cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody 
- 5 cm od przewodów energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej 
- 30 cm od opraw oświetleniowych typu „świetlówka” 
- 100 cm od transformatorów i silników. 
 
3.5. Czujki dymowe. 
Należy zachować minimum 50 cm odstępy czujek od opraw oświetleniowych, ścian, 
podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i 
składowanych towarów. 
Przejścia instalacji przez granicę stref ogniowych zabezpieczyć masą Hilti CP606 
lub opaskami pożarowymi. 
Wszystkie urządzenia muszą odpowiadać branżowym przepisom  i normatywom. 
 
3.6.Okno oddymiające – dobór, parametry i wyposażenie 
Okno oddymiające zabudować w miejscu istniejącego okna drewnianego na ścianie 
zewnętrznej klatki schodowej ponad poziomem ostatniej kondygnacji (Ipiętra). 
Okno oddymiające powinno zapewniać możliwość ręcznego otwierania w celu wentylacji 
obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez wywołania stanu alarmowego 
(przewietrzanie), oraz możliwość automatycznego zamknięcia okna oddymiającego 
otwartego do wentylacji w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru (zastosowanie 
centralki pogodowej z czujnikiem wiatru i deszczu). 
 
Obliczenia 
Ponieważ budynek zaliczamy do budynków niskich, to zgodnie z Polską Normą  
PN-B-02877-4 wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce schodowej 
budynków średnich i niskich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu 
poziomego podłogi tej klatki schodowej. 
Poniżej wykonano niezbędne obliczenia dla doboru okna oddymiającego 
Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: 
AR – powierzchnia przestrzeni poddachowej (rzutu poziomego klatki schodowej) 
AG – powierzchnia geometryczna oddymiania 
ACZ – powierzchnia czynna oddymiania 
 
Obliczenie powierzchni otworu oddymiającego dla klatki schodowej: 
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi: 
AR = 5,79 x 2,40 = 13,92m2 
α – współczynnik udziału powierzchni czynnej (0,05) 
Cv – współczynnik przepływu powietrza klap (0,6) 
ACZ = 13,92 x 0,05 = 0,70 m2 
AG =  0,70/0,6 = 1,17m2 
Powierzchnia geometryczna  okna służącego do oddymiania, powinna wynosić AG = 
1,17m2 
Na podstawie powyższego przyjęto jedno okno oddymiające o potrzebnej wielkości otworu 
1,4x1,20. Powierzchnia geometryczna dla okna wynosi: 1,4x1,20 = 1,68m2 
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po pomniejszeniu wymiarów otworu o 10cm ze względu na montaż w nim okna 
oddymiającego otrzymamy łączną powierzchnię czynną oddymiania okna: 
1,2 x 1,10 x 0,6 = 0,78 m2 
0,78 m2 > ACZ = 0,70 m2 – warunek jest spełniony 
Szczegółowe informacje dotyczące technologii wykonania, sposobu rozmieszczenia, 
montażu jak również szczegóły konstrukcyjne należy uzgodnić z dostawca okna. 
Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spełniał prawidłowo swoją 
rolę, potrzebne jest zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza w celu wytworzenia 
tzw. „ciągu kominowego”. 
 
Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza do oddymienia klatki schodowej: 
Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urządzeń oddymiania 
pożarowego wymagane jest zapewnienie dopływu powietrza ,,uzupełniającego” poprzez 
otwory umiejscowione w dolnych częściach pomieszczenia. Możliwe jest wliczenie okien, 
które w przypadku pożaru zostaną otwarte mechanicznie przez system sterowania  Ich 
otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie 
naturalnej różnicy ciśnień. 
Spełniając ten warunek geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powinna być co  
najmniej o 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworów 
oddymiających, co spełnia postawiony warunek.  
Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni napowietrzania : 
AG – powierzchnia geometryczna okna oddymiającego 
AGdop – powierzchnia geometryczna okna  napowietrzającego 
Obliczenie powierzchni otworu dopowietrzającego: 
AGdop = AG + 30% 
AGdop = 1,17 x 1,30 = 1,52m2 
Okno napowietrzające potrzebna powierzchnia otworu napowietrzającego dla 
rozpatrywanej klatki schodowej wynosi AGdop = 1,52 m2. 
przyjęte okno – 1,5x1,1 = 1,65 m2 > AGdop = 1,52m2 – warunek jest spełniony 
Szczegółowe informacje dotyczące technologii wykonania, sposobu rozmieszczenia, 
montażu jak również szczegóły konstrukcyjne zawarto w części rysunkowej niniejszego 
projektu. 
 
4.0.Wykaz norm związanych z tematyką systemu oddymi ania   
PN-74/B-02866 – Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie 
PN-91/B-02840 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia 
PN-70/B-02852 – Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 
PN-B-0277-2 – Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepła 


