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ZAŁĄCZNIKI

OŚWIADCZENIE
P R O J E K T A N T Ó W WYKONUJĄCYCH I SPRAWDZAJĄCYCH P R O J E K T
BUDOWLANY
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r
poz.1409 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany:
Budowa wiaty stalowo-drewnianej; działka nr 283 w Sanoku
( p o d a ć n a z w ę projektu b u d o w l a n e g o i n a z w ę inwestycji)

sporządzony w dniu: 06.2017 r.
Inwestor: POCZTA POLSKA S.A.
PION INFRASTRUKTURY OBSZAR OPERACYJNY ds.
NIERUCHOMOŚCI W KRAKOWIE
ul. Westerplatte 20
31-045 Kraków
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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mgr. inż. arch. Artur Ulbrych
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INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budowa wiaty stalowo-drewnianej

Lokalizacja obiektu:

Sanok

Numer(y) ewidencyjne działek, na których usytuowany jest obiekt:

dz. Nr 283
Inwestor

P O C Z T A P O L S K A S.A.
P I O N I N F R A S T R U K T U R Y O B S Z A R O P E R A C Y J N Y ds.
NIERUCHOMOŚCI W KRAKOWIE
ul. Westerplatte 20, 31-045 K r a k ó w

mgr inż arch. Artur Ulbrych (Nr upr. Rz/A-14/06)

Brzozów; czerwiec 2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
1. ZAKRES ROBÓT
W celu realizacji całego zamierzenia budowlanego, należy zrealizować następujący zakres
robót:
- rozbiórka istniejącego zadaszenia;
- rozbiórka części istniejącej rampy stalowej;
- wykonanie stóp fundamentowych pod proj. wiatę;
- wykonanie konstrukcji wiaty;
- pokrycie wiaty blachą trapezową powlekaną wraz z wykonaniem obróbek;
- wykonanie odwodnienia dachu wraz z włączeniem do istn. kanalizacji deszczowej;
- wykonanie instalacji oświetleniowej wiaty;
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW
Działka obecnie jest zabudowana. Na działce znajduję się budynek Urzędu pocztowego nr
1 w Sanoku
3. WYKAZ ELEMENTÓW MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE
Na przedmiotowej działce brak jest elementów mogących stwarzać zagrożenie.
4. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ
Ze względu na rodzaj prac wykonywanych podczas realizacji zamierzenia budowlanego
istnieje ryzyko upadku z wysokości podczas prac związanych z budową konstrukcji wiaty
oraz budową przykrycia dachowego. Wysokość wiaty wynosi 5,94m. Należy zwrócić
szczególna uwagę na prace budowlane w obrębie wykopów fundamentowych. W obrębie
projektowanych stóp fundamentowych położona jest kanalizacja deszczowa oraz
kanalizacja sanitarna. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrębie istniejących
przyłączy wszystkie wykopy wykonywać ręcznie zachowując szczególną ostrożność.
5. WSKAZANIE ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM
Do zabezpieczeń stanowiska pracy na wysokości podczas prac montażowych należą
rusztowania samonośne lub podnośnik mechaniczny z koszem do prac na wysokości.
Należy zwrócić szczególną uwagę podczas pracy przy pomocy elektronarzędzi. Należy
zawsze podczas prowadzenia takich prac korzystać z rękawic ochronnych, okularów

ochronnych oraz masek przeciwpyłowych. Prace na wysokości należy zabezpieczyć
barierkami ochronnymi. Teren budowy należy wygrodzić i zabezpieczyć przed wejściem
osób postronnych
Podczas
prowadzenia
robót należy
zabezpieczyć
przestrzeganie
warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06-02-2003 r.)

OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW
POSADAWIANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
(zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

1. Wstęp.
Celem opracowania jest określenie kategorii geotechnicznej w zależności od stopnia
skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji
obiektu
budowlanego,
charakteryzujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności
oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji jaki i oddziaływania
obiektu na środowisko, danych i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego
z określeniem oporu podłoża i głębokości posadowienia budynku.
2. Położenie działki i morfologia terenu.
Przedmiotowy obiekt budowlany położony jest w miejscowości Sanok na działce
ewid. nr 283. Działka Inwestora w miejscu planowanej budowy jest terenem o lekkim
nachyleniu w kierunku południowym.
3. Budowa geologiczna.
Pod względem geologicznym teren badań położony jest w Zewnętrznych
KarpatachZachodnich (fliszowych), które zbudowane są z naprzemianległych skał
piaskowcowo-łupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze względu na zróżnicowane
warunkisedymentacji tworzą kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. płaszczowin, które
w wyniku fałdowań mezozoicznych zostały nasunięte na siebie.
4.

Warunkihydrogeologiczne.

Badany obszar zgodnie z przyjętym podziałem hydroregionalnym Polski
(Paczyński,1995 r.) należy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje się poza terenem
zaliczanym doobszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagającychszczególnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.)
5. R o d z a j w a r u n k ó w geotechnicznych.
Parametry geotechniczne ustalono metodą pośrednią B tj. za pomocą
związkówkorelacyjnych pomiędzy parametrami wiodącymi a cechami mechanicznodeformacyjnymi. Bezpośrednio pod warstwą nasypu niebudowlanego zalegają grunty
rodzimerozpatrywane jako podłoże budowlane.
Na podstawie jakościowej oceny właściwości gruntu stwierdza się, że w podłożu
budowlanym występują proste warunki gruntowe tzn. korzystne warunki gruntowe
i korzystne warunki wodne dla bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu. Do
obliczeń przyjęto średni opór jednostkowy gruntu pod fundamentem qrs = 185kPa.
6. Kategoria geotechniczna obiektu.
Na podstawie wyników jakościowej oceny właściwości gruntów, oraz uwzględniając
charakterystykę konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, stwierdza się I kategorię geotechniczną dla posadowienia
obiektu budowlanego.

Stwierdza się, że w obrębie projektowanej
osuwiskowe.

inwestycji

nie zachodzą

procesy

Budynek posadowiono na fundamentach kamiennych na głębokości 1,20 m poniżej
poziomu terenu. Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia ław
fundamentowych.

Opracował:

Brzozów, czerwiec 2017

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania terenu
1. P R Z E D M I O T INWESTYCJI
Na działce nr 283 położonej w miejscowości Sanok planowane jest wykonanie wiaty o
konstrukcji stalowo-drewnianej usytuowanej przy istniejącym budynku Urzędu Pocztowego
nr 1 w Sanoku. Projektowana wiata o wymiarach zewnętrznych 8,39x11,16 usytuowana
będzie od strony północnej budynku. Wiata ta służyć będzie jako ochrona strefy rozładunku
paczek i listów przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg,
nasłonecznienie). Nie jest planowane tam składowanie przesyłek oraz parkowanie
samochodów. Obiekt ten zaprojektowano jako osobny obiekt konstrukcyjny oddylatowany od
istniejącego budynku Urzędu Pocztowego. W związku z planowaną budową wiaty konieczna
jest rozbiórka istniejącego zadaszenia nad wejściem do strefy rozładunku paczek i listów.
Działka nr 283 położona w Sanoku objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
Zgodnie z p. 7. pkt 1) Przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa, budynki użyteczności
publicznej,
Wg projektu: Wiata pomocnicza- rozładunkowa na potrzeby istniejącego budynku
usługowego

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
W chwili obecnej działka nr 283 położona w Sanoku stanowi tereny zabudowane o
powierzchni ok. 0,107ha. Na działce w centralnej części usytuowany jest budynek Urzędu
Pocztowego o powierzchni zabudowy wynoszącym ok. 465m2. Od strony północnej
wykonany jest żelbetowy mur oporowy. W obrębie planowanej wiaty o konstrukcji stalowodrewnianej wykonane zostało zadaszenie rampy rozładunkowej. Zadaszenie to podparte jest
na czterech słupach żelbetowych i ma wymiary zewnętrzne wynoszące 4,10x6,09m. Plac
manewrowy w obrębie planowanej inwestycji posiada powierzchnię asfaltową. Wody
opadowe z utwardzonego placu odprowadzane są do studzienek kanalizacyjnych. Wody
opadowe z dachu budynku odprowadzane są do istniejącej kanalizacji deszczowej.

3. P R O J E K T O W A N E ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
3.1. SYTUACJA I ORIENTACJA
Działka nr 283 jako teren planowanej inwestycji położona jest w miejscowości Sanok
przy ul. Kościuszki. Działka ma kształt nieregularny. Teren inwestycji objęty jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i przeznaczony jest pod
zabudowę usługową oraz budynki użyteczności publicznej (oznaczenie 4U1).
Projektowana wiata usytuowana jest od północnej strony budynku Urzędu Pocztowego i
ok. 3,40 m od najbliższej granicy z działką sąsiednią (dz. ewid. nr 28/2);

3.2. UZBROJENIE TECHNICZNE TERENU
a) zaopatrzenie w wodę

nie dotyczy niniejszej inwestycji
b) odprowadzenia ścieków
nie dotyczy niniejszej inwestycji
c) zaopatrzenie w energię elektryczną
proj. instalacja oświetleniowa z istn. instalacji wewnętrznej budynku
d) zaopatrzenie w gaz
nie dotyczy niniejszej inwestycji
d) odprowadzanie wód opadowych
do istniejącej kanalizacji deszczowej

3.3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Kościuszki) od strony
południowej działki. Na przedmiotowej działce w obrębie projektowanej wiaty nie są
planowane żadne roboty. Plac wokół budynku jest utwardzony.
4.
ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

POSZCZEGÓLNYCH

CZĘŚCI

Z działki 283 o powierzchni 0,107 ha zajęto:
- pod istn. budynek Urzędu Pocztowego - 465m2
- pod istn. zadaszenie rampy przeznaczone do rozbiórki - 25m2
- proj. powierzchnia wiaty- 93,63m2
zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Dla
zagospodarowania terenu: terenów 1-8U1 ustala się następujące zasady kształtowania
zabudowy oraz wskaźniki:
1) dopuszcza się następujące formy dachów: a) dachy płaskie, b) dachy symetryczne
dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°, c)
dachy mansardowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 75°,
Wg projektu: dach wielospadowy kąt nachylenia 17° oraz 21°
3) w terenach 2-5U1 ustala się wysokość zabudowy nie większą niż 17 m,
Wg projektu: wysokość wiaty 5,94m
5) w terenach 1U1, 4-5U1, 7-8U1 ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni działki jako nie przekraczającą 75%
Wg projektu pow. zabudowy 465+93,63=558,63
wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
558,63/1070=52,21%

Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Na przestrzennego: terenach objętych planem obowiązują następujące zasady ochrony i
kształtowania ładu

1) nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia odpadów i zapleczy gospodarczych usług, w
formie zieleni izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy,
Wg projektu: wiata stanowi zaplecze istn. budynku poczty, lokalizacja wiaty od strony
północnej za linia murku oporowego, szpalerem zieleni
2) zakaz lokalizacji prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony dróg publicznych,
Wg projektu: nie dotyczy
3) ustala się kolorystykę pokryć dachowych w gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni,
grafitu lub w kolorze naturalnej ceramiki,
Wg projektu: brąz
4) zakaz lokalizacji garaży blaszanych.
Wg projektu- wiata na słupach, nie jest przeznaczona do użytku jako garaż
7) ustala się szerokość elewacji nowo lokalizowanych budynków nie mniejszą niż:
a) 6 m dla budynku usługowego, b) 3 m dla budynków innych niż usługowe,
wg. projektu powyżej 8,0m
9) dopuszcza się brak powierzchni biologicznie czynnej w terenach 2-6,8U1,
Pow. zabudowy 465+93,63=558,63m2=558,63/1070*100%=52,21%
Tereny utwardzone - 259/1070*100%=24,2%
Tereny niezabudowane, biologicznie czynne - 23,59%
10) ustala się wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej jako zawierający się w przedziale 0,5-3,6.
Wg projektu
Poprzedni wskaźnik zabudowy terenu 4x465/1070=1,73
Nowoprojektowany wskaźnik zabudowy terenu (4x465+93,63)/1070=1,82
14) dla terenu 4U1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy położoną w odległości 0-4 m
od linii rozgraniczającej z terenem KDL, ZP1, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
Wg projektu: zachowano odległość powyżej 4,0m

5.

DANE I N F O R M U J Ą C E O WPISIE DO R E J E S T R U ZABYTKÓW

Działka nr 283 w miejscowości Sanok przy ul. Kościuszki nie jest wpisana do rejestru
zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej
6. DANE O K R E Ś L A J Ą C E W P Ł Y W E K S P L O A T A C J I G Ó R N I C Z E J
Nie dotyczy niniejszej inwestycji

7. I N F O R M A C J E I DANE O C H A R A K T E R Z E I C E C H A C H ISTNIEJĄCYCH I
PRZEWIDYWANYCH Z A G R O Ż E Ń DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
Z D R O W I A U Ż Y T K O W N I K Ó W P R O J E K T O W A N E G O OBIEKTU
W związku z planowaną inwestycją brak jest istniejących oraz przewidywanych zagrożeń dla
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie
koliduje z istniejącym zagospodarowaniem terenu ( uzbrojeniem/ zielenią). Fundament pod
konstrukcje nośną wiaty został zaprojektowany uwzględniając przebieg trasy istniejącej
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód deszczowych z dachu wiaty do istniejącej
kanalizacji deszczowej -wg odrębnego opracowania
8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB R O B Ó T
BUDOWLANYCH
Nie dotyczy niniejszej inwestycji
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 463) projektowaną inwestycję (ze
względu na charakterystykę inwestycji) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, a
warunki gruntowe napotkane w terenie uznano jako proste (grunt jednorodny przy zwierciadle
wód gruntowych występujących poniżej poziomu posadowienia fundamentów).

9.
I N F O R M A C J A W ZAKRESIE STOSOWANIA P R Z E P I S Ó W DOT. OCHRONY
G A T U N K O W E J ROŚLIN, Z W I E R Z Ą T I GRZYBÓW
Na etapie wykonywania projektu budowlanego przeprowadzono analizę obszaru inwestycji.
Nie zauważono i nie stwierdzono w obszarze oddziaływania inwestycji siedlisk ptaków
chronionych i innych zwierząt, chronionych gatunków roślin i dziko występujących grzybów
objętych ochroną. W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6
października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U.2014 poz. 1348) oraz
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U.2014 poz. 1409) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9
października 2014r w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U.2014 poz. 1408)
niniejszy projekt spełnia przepisy dot. w/w ochrony gatunkowej.
Planowana budowa nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko i nie
spowoduje pogorszenia jego stanu.
Opracował:

INFORMACJA
O OBSZRZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Nazwa obiektu: Budowa wiaty stalowo-drewnianej na działce nr 283 w Sanoku
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obszar oddziaływania
przedmiotowej inwestycji na której zaprojektowano inwestycję tj. dz. ewid. nr 283 w miejscowości
Sanok nie wykracza poza obszar działki inwestora.
Obszar oddziaływania nie wykracza poza obręb działki inwestora. Projektowana wiata stalowodrewniana usytuowana jest w północnej części działki o nr ewid 283 położonej w Sanoku. Zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, wiata jest budowlą.
Konstrukcja dachu projektowanej wiaty będzie zabezpieczona przeciwogniowo do stopnia NRO.
Okapy projektowanej wiaty oddalone są na odległość 2m od granicy najbliższej działki. Projektowana
inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, higieny oraz zdrowia jego użytkowników oraz
najbliższego otoczenia. Prace ziemne nie spowodują zmiany warunków gruntowo-wodnych na
działkach sąsiednich.
Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje ograniczeń osób trzecich a w szczególności dostępu do
drogi publicznej, nie pozbawia ograniczeń w korzystaniu z mediów.
Z projektu zagospodarowania działki wynika, że obszar oddziaływania planowanej inwestycji nie
wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich.
Wody opadowe z dachu projektowanego obiektu budowlanego odprowadzone będą do kanalizacji
deszczowej znajdującej się na działce inwestora.
Projektowana wiata nie będzie służyło do składowania materiałów oraz parkowania pojazdów. W
związku z tym, nie można traktować ww. obiektu jako otwarte składowisko ani jako otwarty garaż.
Analizy obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. 75 poz. 690 z późn. zmianami)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNOBUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego budowy wiaty stalowo-drewnianej na działce nr 283 w Sanoku.
Inwestor:
Poczta Polska S.A.
PION INFRASTRUKTURY
OBSZAR OPERACYJNY ds. NIERUCHOMOŚCI w KRAKOWIE
ul. Westerplatte 20
31-045 Kraków
Lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym 283 położone w Sanoku.
1. Podstawa opracowania
- inwentaryzacja budowlana
- mapa do celów projektowych
- uzgodnienia z inwestorem
- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego
2. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka
Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji pod nazwą: „Budowa wiaty stalowodrewnianej". Inwestycja ta polegała będzie na budowie wiaty o konstrukcji stalowo-drewnianej
przy budynku Urzędu Pocztowego nr 1 w Sanoku przy ul. Kościuszki. Obiekt ten będzie
zlokalizowany od północnej strony budynku Urzędu Pocztowego. W chwili obecnej w miejscu
planowanej inwestycji znajduje się zadaszona rampa, służąca do rozładunku paczek i listów.
Rampa wraz z zadaszeniem ma wymiary 4,10x6,09m. Zadaszenie oraz część stalowej rampy
przeznaczona jest do demontażu.
Obiekt budowlany jakim jest projektowana wiata posadowiony będzie na 7 stopach
fundamentowych i oparty na 7 stalowych słupach. Główna konstrukcja nośna wiaty wykonana
będzie z kształtowników stalowych, natomiast konstrukcja dachu wykonana będzie z drewna.
Dach wiaty wielospadowy o dwóch kątach nachylenia wynoszących 17st. oraz 21st. Dach
przykryty blachą trapezową powlekaną w kolorze brązowym.
Projektowana wiata służyć będzie jako ochrona strefy rozładunku paczek i listów przed
negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie). Pod wiatą
nie jest planowane stałe składowanie paczek i listów oraz parkowanie samochodów. Paczki i
listy przechowywane będą jedynie na czas rozładunku i załadunku. Postój samochodów
przewidziany także jedynie na czas załadunku i rozładunku.

Zakres planowanych robót:
- rozbiórka istniejącego zadaszenia;
- rozbiórka części istniejącej rampy stalowej;
- wykonanie stóp fundamentowych pod proj. wiatę;
- wykonanie konstrukcji wiaty;
- pokrycie wiaty blachą trapezową powlekaną wraz z wykonaniem obróbek;
- wykonanie odwodnienia dachu wraz z włączeniem do istn. kanalizacji deszczowej;
- wykonanie instalacji oświetleniowej wiaty;

2.1.

Charakterystyczne parametry techniczne.

Zadaszenie przeznaczone do rozbiórki:
Wymiary zewnętrzne: 4,10x6,09m
Powierzchnia zabudowy: 24,96 m2
Wysokość: 6,0 m
Kubatura: 124 m3
Projektowana wiata stalowo-drewniana:
Wymiary zewnętrzne: 8,39x11,16m(liczone po zewnętrznym obrysie słupów)
Powierzchnia zabudowy: 93,63 m2
Kubatura obiektu budowlanego: 460 m3
Wysokość wiaty: 5,94 m (liczona od poziomu terenu do kalenicy)
Kąt nachylenia dachu: 17st. oraz 21st.
3.
3.1.

3.2.

Forma, funkcja
Forma architektoniczna
Projektowana wiata podparta na 7 słupach stalowych wykonanych z kształtowników
gorącowalcowanych HEB160. Wiata zaprojektowana na rzucie prostokąta o wymiarach
zewnętrznych 8,39x11,16m. Wysokość wynosi 5,94m. Wiata przykryta dachem
wielospadowym (półkopertowym) o dwóch kątach nachylenia wynoszących 17st. oraz
21st. Dach pokryty blachą trapezową powlekaną w kolorze brązowym. Obróbki
blacharskie w kolorze pokrycia.
Projektowana wiata usytuowana od strony północnej budynku Urzędu Pocztowego i
wkomponowana pomiędzy istniejący budynek i mur oporowy. Istniejąca stalowa rama
rozładunkowa znajdująca się w obrębie wiaty przeznaczona jest do częściowego
demontażu i remontu (oczyszczenie elementów stalowych i pomalowanie farbą do
metalu)
Funkcja obiektu
Projektowana wiata służyć będzie jako ochrona strefy rozładunku paczek i listów przed
negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie).
Pod wiatą nie jest planowane stałe składowanie paczek i listów oraz parkowanie
samochodów. Paczki i listy przechowywane będą jedynie na czas rozładunku i
załadunku. Postój samochodów przewidziany także jedynie na czas załadunku i
rozładunku.

3.3. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy
Projektowana wiata została wkomponowana w miejsce pomiędzy budynkiem Urzędu
Pocztowego a murem oporowym znajdującym się na działce inwestora. Pokrycie dachu zostało
dobrane kolorystycznie do istniejącego pokrycia oraz obróbek blacharskich budynku.
Orynnowanie i rury spustowe dobrano do istniejącego orynnowania budynku.
4. Konstrukcja
4.1. Układ kon strukcyj ny

Projektowaną wiatę zaprojektowano jako konstrukcja stalowo-drewniana. Całośc
posadowiona na 7 stopach fundamentowych. Podparcie słupa centralnego
zaprojektowano na istniejącym fundamencie. Pod pozostałe 6 słupów planowana jest
wykonanie stóp fundamentowych o wymiarach 1,0x1,0m i głębokości 1,20m.
Główna konstrukcja nośna wiaty wykonana z kształtowników
stalowych
gorącowalcowanych. Elementy konstrukcyjne spawane ze sobą na miejscu budowy.
Konstrukcja dachu wykonana z elementów drewnianych (krokwi).
4.2.

4.3.

Rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe
Fundamenty:
Zaprojektowano z formie stóp fundamentowych o wymiarach w rzucie 1,0x1,0m i
głębokości posadowienia 1,20m. Fundamenty wykonane z betonu klasy C20/25 i
zbrojone stalą klasy AIIIN (RB500 i St0S). Rozmieszczenie fundamentów, wymiary oraz
sposób zbrojenia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
Słupy:
Zaprojektowano z kształtowników stalowych HEB160. Słupy od spodu zakończone
przyspawaną blachą stalową służąca do zamocowania słupa na fundamencie. Górna część
słupa przyspawana do płatwi stalowej. Rozmieszczenie słupów oraz wymiary pokazano
na rysunkach.
Płatwie:
Zaprojektowano trzy rodzaje płatwi. Płatew P-1 jako płatew kalenicowa wykonana z
kształtownika IPE220, płatwie P-2 oraz P-3 jako płatwie dolne wykonane z
kształtowników HEA200 oraz HEA280.
Krokwie narożne:
Zaprojektowano z kształtownika stalowego IPE270.
Krokwie zwykłe:
Zaprojektowano jako elementy drewniane z drewna klasy C27 o przekroju poprzecznym
10x20cm. Rozmieszczenie krokwi pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
Stężenia:
Zaprojektowano z pręta stalowego o średnicy 16mm ze śrubą rzymską służącą do
naprężenia elementu.
Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali S355. Elementy stalowe należy
zabezpieczyć antykorozyjnie specjalną farbą z kolorze czarnym lub brązowym.
Ostateczną kolorystykę elementów wiaty podejmie inwestor przed wykonaniem.
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć specjalnymi impregnatami przeciw
grzybom, pleśniom i owadom oraz zabezpieczyć przeciwogniowo do stopnia niepalności
NRO.
Izolacje i wykończenie
Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe:
- Nie planuje się wykonywania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej projektowanego
obiektu budowlanego.
Pokrycie dachowe:
- planowane wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej w kolorze
brązowym. Blacha układana na łatach drewnianych. Wszystkie obróbki blacharskie
wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

Rynny wykonane z PCV w kolorze brązowym o średnicy 125mm. Rury spustowe
wykonane również z PCV w kolorze brązowym o średnicy 90mm.
Pomiędzy dachem wiaty a istniejącym budynkiem należy wykonać fartuch z blachy o
wysokości min. 30cm. Przestrzeń pomiędzy balkonem a wiatą zabudować blachą
powlekaną w kolorze pokrycia.
Wykończenia wewnętrzne:
zabezpieczenie konstrukcji:
- więźba dachowa zabezpieczona impregnatem do drewna konstrukcyjnego na działanie
grzybów, owadów, biokorozji oraz zabezpieczająca konstrukcje do klasy zapalności NRO
- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie farbami do metalu
Wszelkie materiały użyte podczas realizacji przebudowy muszą posiadać stosowne
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.
5.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

6.

Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy

7.

Dane dotyczące obiektu liniowego
Nie dotyczy

8. Wyposażenie budowlano - instalacyjne (wewnętrzne)
Instalacje elektryczne:
Planowane wykonanie instalacji oświetleniowej. Opis instalacji oraz rozmieszczenie
punktów świetlnych w części dotyczącej instalacji elektrycznej.
Instalacja wodociągowa:
brak
Instalacja kanalizacyjna:
Planowane podłączenie rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej
znajdującej się na działce inwestora.
Instalacja C.O.:
brak
9.

Wyposażenie technologiczne i sposób działania zasadniczych urządzeń instalacji
technicznych
Bez zmian

10. Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego
wykorzystywanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i budynki sąsiednie
Bez zmian
11. Warunki ochrony przeciwpożarowej
Projektowana wiata w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane jest
obiektem budowlanym . Obiekt ten nie będzie służył do stałego składowania materiałów, więc
nie jest kwalifikowany jako otwarte składowisko. Projektowana wiata nie służy również do

parkowania samochodów. Nie jest więc kwalifikowana jako garaż otwarty. Postój samochodów
przewidziany wyłącznie na czas rozładunku lub załadunku materiałów.
W związku z powyższym dla przedmiotowego obiektu budowlanego nie stawia się żadnych
wymagań przeciwpożarowych.
Zaleca się aby konstrukcja dachowa drewniana była zabezpieczona do stopnia niepalności
NRO. Pokrycie dachu nieplane - blacha trapezowa powlekana.
Charakterystyka zagrożenia pożarowego:
W obiekcie budowlanym nie jest przewidywane stosowanie substancji palnych.
Ocena zagrożenia wybuchem:
Nie przewiduje się materiałów grożących wybuchem
12.

Charakterystyka ekologiczna obiektu

Odprowadzenie wód opadowych:
Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na działce inwestora
Emisja zanieczyszczeń pyłowych:
Planowana inwestycja w przewidzianym sposobie użytkowania nie będzie
zanieczyszczeń pyłowych

emitowała

Emisja hałasów i wibracji:
Planowana inwestycja w przewidzianym sposobie użytkowania nie będzie emitowała hałasów i
wibracji wymagających zastosowania dodatkowych środków zaradczych.
Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody
powierzchniowe i podziemne:
Planowany obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby wód powierzchniowych i podziemnych.
13. Charakterystyka energetyczna obiektu:
Projektowana Wiata nie jest obiektem ogrzewanym. Nie jest wymagane sporządzenia
projektowanej charakterystyki energetycznej
14. Uwagi:
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Budowę należy realizować zgodnie z
projektem. W razie jakichkolwiek trudności lub niejasności w projekcie, należy wezwać
projektanta w celu wyjaśnienia.
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KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCYJNY
Do projektu budowlanego budowy wiaty stalowo-drewnianej
Lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym 283 położone w miejscowości Sanok
1. Podstawa opracowania
- PN-82/B-02001. Obciążenia stałe
- PN-82/B-02003. Obciążenia zmienne
- PN-80/B-02010/Az 1:2006: Obciążenia śniegiem.
- PN-77/B-02011/Az 1:2009. Obciążenia wiatrem.
- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone
- PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe.
2.

Założenia przyjęte do obliczeń

Warunki posadowienia budynku:
- posadowienie budynku na gruncie niespoistym o średnim stopniu zagęszczenia Id=0,40.
Wilgotność gruntu: mało wilgotne. Dopuszczalna wartość obciążenia gruntu wynosi 185kPa
O b c i ą ż e n i a d z i a ł a j ą c e n a p o k r y c i e d a c h o w e ( w a r t o ś c i charakterystyczne i obliczeniowe):
Tablica 1. O b c i ą ż e n i a n a d a c h
Lp

Opis obciążenia

1.

Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej
dachu d w u s p a d o w e g o wg PN-80/B02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 m n.p.m., obiekt
niższy niż otaczający teren albo otoczony
wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi -> Qk
= 1,200 kN/m2, nachylenie połaci 17,0 st. ->
C2=0,853) [1,229kN/m2]
Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej wiaty
dwuspadowej - wariant I wg PN-B02011:1977/Az1/Z1-9 (strefa III, H=300 m n.p.m. > qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=5,2 m, ->
Ce=0,76, wymiary wiaty H=5,2 m, L=8,5 m, kąt
nachylenia połaci d a c h o w e j alfa = 17,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=1,680, beta=1,80) [0,689kN/m2]
Blacha falista (na płatwiach stalowych) o grubości
0,55 mm [0,200kN/m2]
S:

2.

3.

Obc. char.
kN/m 2
1,23

yf

kd

1,50

0,00

Obc. obl.
kN/m 2
1,84

0,69

1,50

0,00

1,03

0,20

1,30

--

0,26

2,12

1,48

--

3,14

O b c i ą ż e n i e ś n i e g i e m w g PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
1,843

1728

•sjkN/rn2]

- Dach dwuspadowy
- obiekt niższy niż otaczający teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi
^ zwiększenie obciążenia S k o 20%
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu:
- strefa obciążenia śniegiem 3; A = 300 m n.p.m. ^ Q k = 0,006 A - 0,6 = 1,200 kN/m 2
Połać bardziej obciążona:
- Współczynnik kształtu dachu:
nachylenie połaci a = 17,0°
C2 = 0 , 8 + 0 , 4 ( a - 1 5 o ) / 1 5 o = 0,8+0,4(17,0 o -15 o )/15 o = 0,853
Obciążenie charakterystyczne dachu:
S k = 1 , 2 0 Q k C = 1 , 2 0 1 , 2 0 0 0,853 = 1,229 kN/m 2
Obciążenie obliczeniowe:
S = S k 7f = 1,229-1,5 = 1,843 kN/m 2
Połać mniej obciążona:
- Współczynnik kształtu dachu:
nachylenie połaci a = 17,0 o
C = 0,8
Obciążenie charakterystyczne dachu:
S k = 1 , 2 0 Q k C = 1 , 2 0 1 , 2 0 0 0,800 = 1,152 kN/m 2
Obciążenie obliczeniowe:
S = S k 7 f = 1 , 1 5 2 1 , 5 = 1,728 kN/m 2

O b c i ą ż e n i e w i a t r e m w g PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-9
wariant I

w a r i a n t II

Q p

<0,492

- Wiata o wymiarach: L = 8,5 m, H = 5,2 m
- Dach dwuspadowy wypukły, kąt nachylenia połaci a = 17,0 o
- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru:
- strefa obciążenia wiatrem III; H = 300 m n.p.m. ^ q k = 300 Pa
qk = 0,300 kN/m 2

[kN/m2]

- Współczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z = H = 5,2 m ^ C e (z) = 0 , 5 + 0 , 0 5 5 , 2 = 0,76
- Współczynnik działania porywów wiatru:
p = 1,80
P o ł a ć n a w i e t r z n a - w a r i a n t I:
- Współczynnik aerodynamiczny:
C p = 1 + 0,04-a = 1 + 0 , 0 4 1 7 , 0 ° = 1,680
Obciążenie charakterystyczne:
pk = q k C e C p = 0,300 0,76 1,680 1,80 = 0,689 kN/m 2
Obciążenie obliczeniowe:
p = pk7f = 0,689 1,5 = 1,034 kN/m 2
P o ł a ć n a w i e t r z n a - w a r i a n t II:
- Współczynnik aerodynamiczny:
C p = - ( 1 - 0 , 0 4 a ) = -(1-0,0417,0 o ) = -0,320
Obciążenie charakterystyczne:
pk = q k C e C p = 0,300 0,76 ( - 0 , 3 2 0 ) 1 , 8 0 = -0,131 kN/m 2
Obciążenie obliczeniowe:
p = pkTf = ( - 0 , 1 3 1 ) 1 , 5 = -0,197 kN/m 2
Połać zawietrzna:
- Współczynnik aerodynamiczny:
C p = -[1-0,1 -(a-15 o )] = -[1-0,1 • (17,0 o -15 o )] = -0,800
Obciążenie charakterystyczne:
pk = q k C e C p = 0,300 0,76 ( - 0 , 8 0 0 ) 1 , 8 0 = -0,328 kN/m 2
Obciążenie obliczeniowe:
p = p k y f = ( - 0 , 3 2 8 ) 1 , 5 = -0,492 kN/m 2

3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
FUNDAMENTY
Fundamenty zaprojektowano z formie stóp fundamentowych o wymiarach w rzucie 1,0x1,0m i
głębokości posadowienia 1,20m posadowione bezpośrednio na podłożu gruntowym.
Fundamenty wykonane z betonu klasy C20/25 i zbrojone stalą klasy AIIIN (RB500) oraz klasy
A-0 (St0S). Rozmieszczenie fundamentów, wymiary oraz sposób zbrojenia pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych. Pod fundamentami zaprojektowano warstwę wyrównawczą z
chudego betonu o gr. 10cm.
Projektowane ławy należy wykonać na gruncie rodzimym.
W każdym fundamencie zabetonować po dwie kotwy fajkowe M16 w rozstawie i długości jak
pokazano na rysunku.
Fundamenty należy oddylatować od istniejących fundamentów budynku oraz muru oporowego.
Należy zastosować dylatację o grubości min. 2cm wypełnioną styropianem
SŁUPY STALOWE
Słupy oznaczone na rysunkach od S-1 do S-3 zaprojektowano z kształtowników stalowych
HEB160. Słupy od spodu zakończone przyspawaną blachą stalową o grubości 10mm służącą do
zamocowania słupa na fundamencie. Górna część słupa przyspawana do płatwi stalowej.
Rozmieszczenie słupów oraz wymiary pokazano na rysunkach. Elementy wykonane ze stali
S355.
PŁATWIE STALOWE:
Zaprojektowano trzy rodzaje płatwi. Płatew P-1 jako płatew kalenicowa wykonana z
kształtownika IPE220, płatwie P-2 oraz P-3 jako płatwie dolne wykonane z kształtowników

HEA200 oraz HEA280. Wymiary oraz rozmieszczenie elementów podano na rysunkach.
Elementy wykonane ze stali S355 spawane ze sobą na miejscu budowy.
KROKWIE NAROŻNE STALOWE:
Zaprojektowano z kształtownika stalowego IPE270. Elementy te oparte na płatwiach stalowych
i przyspawane do nich.
KONSTRUCKJA DACHU DREWNIANA
Krokwie zwykłe:
Zaprojektowano jako elementy drewniane z drewna klasy C27 o przekroju poprzecznym
10x20cm. Rozmieszczenie krokwi pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Krokwie oparte na
murłatach drewnianych o wysokości 7cm i szerokości jak kształtownik stalowy na której są
oparte. Murłaty drewniane należy połączyć konstrukcyjnie z płatwiami stalowymi.
STĘŻENIA:
Zaprojektowano z pręta stalowego o średnicy 16mm ze śrubą rzymską służącą do naprężenia
elementu. Zaprojektowano dwa stężenia krzyżowe.
Wszelkie materiały użyte podczas realizacji przebudowy muszą posiadać stosowne atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne.
Dopuszczalna grubość zalegającego śniegu na dachu:
Obciążenie charakterystyczne dachu pochodzące od śniegu wynosi 1,20 kN/m2
Średni ciężar objętościowy śniegu i lodu wynosi:
- śnieg świeży: 1,0 kN/m
- śnieg osiadły (kilka godzin po opadach): 2,0 kN/m3
- śnieg stary (kilka tygodni po padach): 2,5-3,5 kN/m3
- śnieg mokry: 5,0 kN/m3
- śnieg zlodowaciały: 6,0-7,0 kN/m 3
- lód: 9,0 kN/m 3

Dopuszczalna wartość zalegającego śniegu jest różna dla każdego rodzaju śniegu.
Dla śniegu świeżego wynosi 1,20m
Dla śniegu osiadłego wynosi 60cm
Dla śniegu starego wynosi 33cm
Dla śniegu mokrego wynosi 24cm
Dla śniegu zlodowaciałego wynosi 17cm
Dla lodu wynosi 13cm
4.

Uwagi:
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Budowę należy realizować zgodnie z
projektem. W razie jakichkolwiek trudności lub niejasności w projekcie, należy wezwać
projektanta w celu wyjaśnienia.
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Wszystkie wymiary i wielkości zweryfikować na budowie
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Zastosować beton klasy C20/25
Stal zbrojeniowa gat. RB500
Do oblicześ posadowienia budynku przyjęto grunty niespoiste
- piaski pylaste mato wilgotne o średnim stopniu zagęszczenia
Dopuszczalne wartość obciążenia gruntu wynosi 185kPa
Podczas realizacji inwestycji w przypadku natrafienia na warunki
gruntowe bardziej niekorzystne niż założono, należy wezwać projektanta w celu
wykonania nowych obliczeń dot. posadownienia fundamentów
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Stopa fundamentowa St-1
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Kotew fajkowa M16
wykonać 2x6=12 szt.
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Beton
Stal
Otulina dolna
Otulina boczna

C20/25
RB500
c
c

(B25)

nom = 5 ° m m
nom = 2 5 mm

Wykaz zbrojenia
Długość całkowita [m]

Liczba [szt.]
Nr

Średnica

Długość

prętów w

pręta

[mm]

[cm]

1 elemencie

elementów

całkowita

RB500

prętów

012

Stopa fundamentowa St-1 - wykonać 6 szt.
1

12

95

6

6

36

2

12

95

6

6

36

Długość całkowita wg średnic
Masa 1mb pręta

95

34,20
34,20
[m]

[kg/mb]

68,5
0,888

Masa prętów wg średnic

[kg]

60,8

Masa prętów wg gatunków stali

m

60,8

Masa całkowita

[kg]

61

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.
Podstawą opracowania niniejszego projektu są:
-

zlecenie inwestora.

-

uzgodnienia z inwestorem,

-

projekty techniczne branży architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej,

-

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

-

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część
1 :Miejsca pracy we wnętrzach.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr
109. poz. 1156 z 2004r.)
Inne obowiązujące normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

-

-

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji oświetleniowej
wiaty o konstrukcji stalowo drewnianej na działce nr 283 w Sanoku.
Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wykonanie instalacji oświetleniowej nowoprojektowanej wiaty w
miejscowości Sanok na dz. nr 283. W projekcie uwzględniono wykonanie:
- oświetlenia,
Zakres opracowania budowy nie obejmuje instalacji gniazd wtykowych, przyłącza
elektroenergetycznego, rozdzielnicy elektrycznej, wewnętrznej linii zasilającej oraz instalacji
niskoprądowych.
Opis rozwiązań projektowych.
Zasilanie.
Istniejące. W chwili obecnej na elewacji budynku wykonane jest oświetlenie zewnętrzne, które
zostanie zdemontowane. Nowa instalacja oświetleniowa zostanie podłączona do istniejącej puszki
elektrycznej znajdującej się na elewacji budynku.
Wewnętrzna instalacja zasilająca.
Nie dotyczy
Rozdzielnica bezpiecznikowa RB.
Istniejąca, w budynku Urzędu Pocztowego.

Instalacje odbiorcze.
Instalacje oświetleniowa
Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami typu YDYpżo 3x1.5mm2 , 450/750V.
Poszczególne obwody wyprowadzić z istniejącej puszki na elewacji budynku.
Przykładowe rozmieszczenie wypustów oświetleniowych pokazano na planach instalacji
elektrycznej. Przewody należy układać w liniach prostych równolegle do krawędzi ścian i stropów.
Wszystkie wypusty oświetleniowe muszą mieć przewody ochronne PE. Przewody układać na
ścianach i suficie w rurkach elektroinstalacyjnych RL. Na ścianie zastosować oprawę typu
naświetlacz ze źródłem światła LED, natomiast na suficie zastosować oprawy świetlówkowe ze
źródłem światłe LED 18W. Sterowanie oświetlenia zewnętrznego proponuje się zrealizować
poprzez wyłącznik dwubiegunowy natynkowy umieszczony przy istniejących drzwiach. Pierwszy
obwód włączać będzie oprawę typu naświetlacz, natomiast drugi obwód włączać będzie oprawy
świetlówkowe. Wszystkie połączenia przewodów należy wykonać w puszkach i łącznikach
natynkowych. Do połączeń stosować złączki WAGO.
Osprzęt typowy natynkowy. Stosować łączniki hermetyczne o stopniu ochrony IP 44. Łączniki
instalować na wysokości 1,3-1,4 m od poziomu posadzki.

Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych .
- Nie projektuje się
Instalacja teletechniczna.
Nie projektuje się
Instalacja telewizyjna TV/SAT.
Nie projektuje się
Instalacja lokalnych połączeń wyrównawczych.
Należy wykorzystać i podłączyć urządzenia do istniejącej instalacji wyrównawczej
Instalacja odgromowa
Nie projektuje się.
Ochrona przeciwporażeniowa.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochronę
przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim. W budynku zastosowano
układ sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno neutralnego PEN w rozdzielnicy RB. Przewodów PE nie należy przerywać łącznikami i
zabezpieczeniami. Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację podstawową,

obudowy urządzeń elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako środek
uzupełniający wyłącznik ochronny różnicowo - prądowy na prąd zadziałania 30 mA.
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania realizowane
na bazie wyłączników samoczynnych nadmiarowo-prądowych serii MBN typu B a także
wyłączników różnicowo - prądowych serii CDC. Zastosowano również oprawy o obudowach II klasy
ochronności.

Uwagi końcowe.

Przy wykonywaniu instalacji bezwzględnie przestrzegać zasad:

- roboty wykonywać zgodnie z projektem technicznym , Warunkami Technicznymi jakimi powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie , przywołanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,
- przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem należy przestrzegać następujących
zasad :
- trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym , zwracając szczególną uwagę na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branż,
- trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo równolegle do krawędzi ścian stropów
, kucie wnęk bruzd i wiercenie otworów należy wykonywać tak aby nie powodować osłabienia
elementów konstrukcji budynku. W budynkach w których wykonano już instalacje innych branż
należy zachować szczególna ostrożność przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzić wykonanych
instalacji,
- elementy kotwiące , haki kołki należy dobrać do materiału , z którego wykonane jest podłoże
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny pomiary i próby zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " . Zakres podstawowych pomiarów obejmuje:
- pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowy połączeń wyrównawczych,
- pomiar rezystancji izolacji przewodów,
- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,
- sprawdzanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie
zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych,
Z powyższych badań należy sporządzić protokół oraz opracować dokumentację powykonawczą, która
powinna zawierać w szczególności :
- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,
- protokoły z przeprowadzonych badań,
- osoby wykonujące prace montażowe i pomiarowe instalacji powinny posiadać odpowiednie
uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej,
- przy montażu instalacji przestrzegać ogólnych zasad BHP,
Stosować materiały posiadające atesty i stosowne certyfikaty.

Instalacja oświetleniowa
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