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Umowa sprzedaży gazu Nr 0357/p//2007/HŚ
15-0Ż-20o7 Biurzc obslugi Klien.! Świrlnica ul. wrocls-ęsk"

pomiędzy

0€dnostks

ijo{i

ił 2

or8anizaryjna sprzcdawcy)

DolnośląskąSpólką Gazownictwe spólką z ograniczoną odpowiedzialnością we wroclawiut oddzialem obrolu Gazcm wc
Wroclawiu' Zakladem obrotu Gazcm ul. Kościuszki 1 58_300 walbrzych, wpisaną do KĄowego Rejestru sądowego' plo_
wadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000142433

zwanym dalej''Sprzedawcą'', reprezentowanym przez:

Kierownika Biura obslugi Klienta Świdnica
a kupującym

Pana Wieslawa Malca

(stanowisko slużbow€, imię

i nazwisko)
św.TRÓJcY

PARAB'IA EWANGELIcKo_AUGsBURsKA
(pełna nazwa odbiorcy)

58_100

Świdnica

(siedziba:

ul. Plac Pokoju

kod pocŻowy,

j.w.

1ałesaotóres|onaenc'1i'i"Jń;;*y;;i;j;;;;;i;; ;ii;;;
telefon /fax

074 852 28 74

reprezentowanlTn przez

6

mi9jscowość, ulica, numer domu, numer lokalu)

884-77-33-977

NIP

;;;;;;;;;;';;;;;i;'i;i;' "" ' ' "
RECON

'

8902Ż3415

:

Proboszcz Parafii

-

ks. Waldemar P

(stanowisko służbowe, imiona i nazwiska)
posiadającym udokumentowany t}tuł prawny do korzystania z lokalu, w kórym ma być odbie12ne
''odbiorcą''' dale w Za1ączniku Nr l
paliwo gazowe (szczegcłlowe
stanorviąqm integralną częśćumowy).

zwanym dalej

$1.

Przedmiotęm umowy jest dostarczanie
ziemnego'lł16okoIct'anołe'g.9.P..l.!9?501

i

w ilości i w sposób' okeślon€ w załączniku Nr

spnedaz odbiorcy 8azu

l

4.
5.

do niaiejszej umowy zgod_
nie z z8odni9 z: łŻ.unł'ńi!5t'IoIynidl. PoPr..dnl.Bo odblorcy 8.'u w |ok lu

pr..Ph'ni.

z dnia

w..d. w.Ddt - t99o.ol'ol świdnic. ul. PlrcPokolu ó
nr grzomierzi 2A9t314197 !l2,[ 4542 n O*O2-2007

po

i

stawki
wyszczcgólnione w wycią3u z altualnie obowięująccj Tarys d|a Paliw Ga-

zorłych, dla 8rup tary{owych okcślonych w załączniku
Nr l do ninicjvej umowy. JcŁli zostanic stwicrdzonc z!życic paliwa
gaŻowcgo w ilości,która daje podsuwę do zokwalilikowania odbioroy do
inncj 8rupy taryfowcj (wc/lug okcślonych w Taryfic zasad kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych)' odbioroa bęizic rozliozany wg ccn
i strw.k opłat wlaściwych dla tcj inncj 8rupy tar'{owcj, na zasadaoh okro'
ślonychw Taryfic (w częścidotycąclj ogólnych zasad rozliczcń odbio.ców).

mowa w

'
_

Nr l do ninicjv:j trmowy.

ZaĘzniku Nr l'

o

wymaga wczcśni.jszcj zmiany umowy.

$2.

wsrunki.m dostarczrnia gszu jcst przy8otowsnio pzcz odbiorcę
uządzcń gazowych i instalacji grznwcj do bczpicłzncgo odbioru gazu,

m powinno być potwic.dzonc dokumcntathi okoślonymi w obowięrrjącyoh

prźcpioch'

rozpoczęcia dost!.cuania gazu jcat

sprz.drwĘ g.zornicrz.s

ny na wniosck Odbiorcy.

ilM

u odbiorcy. Tcrmin !.n

dzi.ń zrinrtalo*tnir przoz
Ędzio uirlony prz.z stro-

gazowcj stanowiącej wlasnośó Sprzedawcy, jest kurek
glówny na prąllączu doprowadzającym gaz do budynku, w któryrn mieści
się lokal odbiorcy'
$3.

Umowa obowiqujc od dnia t 5.lutcgo.2007. r.
.
Umowa ninicjsza zostajc zawarte na czss:

NIEOKRESIr)NY

$4i

dla Irupy taryfowoj odpowicdnicj dla roczncgo poboru gazu

przcz

odbiorcę, na podstawic rzaczywisł'ch wsk'zań gazornicrŻr zainstalowanc8o

u odbiorcy'

których

Do5tgrczsnic i odbiór 8azu od 05lutcgo 2oo7 r.

:Tdrmincm

i zewnętŹnie nicuszkodzonego gazomieza
plombą lcgalizaryjną właściwcgoUrzędu Miar i Plombami założonymi
przez Sprzedawcą odbiorca potwierdza swoim podpisem na dokumencie

Zainstalowalic sprawnego

z

1. Rozliczrnic ilości dostarczoncgo 8azu odby'wać się ĘdŻie
nic częścicjniż rsz w miesięu, w okrcsach ustalonych w Tarylie
(w częścidotycąccj ogólnych zasad rozlicanio odbiorców),

odbiorca oświsdczą żc będzic odbicral Baz przą' \rtądzcnią

odbiór gazu prz?.z innc urządzcnia gazową niż tc'

zainsralowaly u odbiorcy.

zainstalowania gazomierza.

----------

i w sposób, okrcślonc w Załączniku

i

6. Granią sieci

spoj;;;;'";;'ó;;ią?uje się dostarczać gaz do lokalu odbiorcy'
a odbiorca zobowięuje się dostarczony gaz odbierać i płacić
Sprzcdawcy ustAlonc w ninicjszcj umowie i obowiązujących 1.
przcpisach należności.
2.
W dniu zawarcia niniejszej urnowy obowięują ceny

-l'

Gazomierz, dostarczony przgz spzedawcę

pozostajo własnościąsprzcdawcy.

2.

sprzcdawca ma Paźrwo odcz)4u stanu 8gzomiarŻa
i dokonania tozliozcnia pacl zzkończcnicm pcłncgo okrcstr rozliczcniowc.
8o' o ilc jcst to zwiq3anc zc zmieną TaryĘ' ninicjszcj umowy. gazomicrza
|ub syuacją w którcj taka konicłznośćwynikeć Ę,dzic z obowięujących
przcpińw prawa.
W prrypadku' gdy odczyty wskazari gazomicrza następować będą
po okcsio dfuźrrym niż jcdcn micsiąo, sprzedawśa możc pobicrać nalcżno.
ścina podśrlwio prognozowanc8o zużyęi, Bazlu. Tak ultalon. nalcżńości
moBq b!ć pobior.no nic cz4loicj' niz cojcdcn micriąc. Zasady urtalania pro_

8nozy zużyci! 8azu ullilr
rodiozanil odbiorów).

T!}f| (w

cŻęa.i dotycąc.j o8ólnych

3. cyld

ztld

odcł1ou/y u rh sprz.dru'_t w op.lciu o obowiązujqcc prz.piry
prrwą a jcgo zmiena nic wynagrźffi*gEldłcdeŹ$fr/ginałem

data_/

podp,.ŹE

/t_tf

!.
5.

-i'

7.

-l

i.

.

Z zastfzeŻ.n;cm q!t2 i 7 nąlqżnośćza odcbrany gaz Ędzio oblicz.nr wadług ilośoi8azu ustalorEj na podśańc wlkaŻań gazomictz. onz

właściwcjccny i stawck opłat.

w razic wątpliwościco do tcrminu Żozcnig *rri;ku lub
dowao

ĘĄ

dowody znajdująpc się w posiadauiu obu

iri{'t I

.kb^;ii*y.

ltorl"

r5) dokonenia korckty tq)iągi' z odbiorc4 ne zasadacb okcślonych
w Tary6c (w części dotycz$łj ogólnych zasad rozliczstli8. odbiorców)'
w przypadku stwicrdzonia nięrawidłowościw zginśtalow.liu lub
działaniu gazomicrza albo w razic prryjęoia do rozliczorń bl$nych
odcz}łów wsklz!ń g.zomicrzą
' . .'.'
1O nicodpłatncgo udziclania iniormacji dotyczqpych rqzliczcń oiaz

Nalcżnośćz! 8Ez odcbrany w okcsic sprzed zniany cłny i w okcsio
po tej zmianie' rozlicza się na podstawic rozdziclcnia bĘoznic stwiądzonego zużycia gazu ńiędzy dworna ostatnimi odczytEmi wskrz8ń
gazomicrŻa' tj. dokonanymi bczpośrcdnio przcd i po zmiaoic c.ny.
Podstawą te8o rozdziclcnia Ędą śrcdni doboły odbiór gaa, pr?a
aktualnej Tary!.
odbiorcę w rozliczanym okrssi€ ońz ilośoi dni sprzed zmiany cłny gazu
przyjmowania od odbioroy zgłowń i rcklamacji dotycących dostrwy
L1')
wskaŻań
i od Ę zmiany do dnia odcrytu
8azomiciŻĄ
pa'liwa gazowcgo z sicci plzcŻ calą doĘ
zgodą
Speedawcy,
przypadku,
w
ust
5'
za
W
o którym mowa
odpłatn.go podcjmowania stosownych czynności w sieci w cęlu umożli_
r8)
do rozliczeń za gaz pob.any przez odbiorcę rnożna przyjąć wskazanic
wienia bczpiccznego wykonani& przez odbiorcę lub inny podmiot prac w
gazomieaa na &icń zmiany cony g!Ęu, stwierdzone przez odbioroę
obszarze tcj sicci
i przekazane w formie podpisancgo przez niego oświsdczenią dostsrczoncgo
$6.
sprzcdawcy w ciągu lo d! po zrnianie c€ny gazu' Nic zwalnił to odbiorcy
odbiorca zobowią3ady jcst do :
z obowią?ku udostępnienia gazomierza do kontroli i odcz}'tu.
1) t€rrninowego rcgulowania nalcżnościzwięanych z realizacją niniejszćj
W przyPadku, gdy z Przycąn niezAleŻńy.h od stron niniejsze.j umowy
nastą)i uszkodzenie gazomierzą w *yniku czego ri€ zostanie właściwicza_
2) zapcwnienia u1oważnionym przc.dstawicielom Sprzedawry dostępu
rejestrowana ilośćpobfttnego 8aŻu, Sprzcdawca ustali należnośćwedług za'
ds gazomierzą instalaoji gazowcj odbiorcy i odbiomików gazowychsad okreśIonych w Tar5de' (w części dotycząccj ogólnych zlsad
w celu kontroli pizeskzcgaoia przcz odbio!Ę postanowień umowy oraz wy_
rozliczania odbiorców).
kony,rłtnia przez nich niezĘdnyoh prac eksplołtaryjnych lub
W przypadku' gdy pzedstawicie| spęedawcy dwa razy z kolei nie uzyska

dostęPu

do

gazomiez+ .

ilość pobranego' pzez

odbiorĘ

paliwa gazowego będzie ustalona zgodnic z ogólnymi zasadami rozliozsnia
odbiorców okeślonymi w Taryfią w sposób jaki jest przowidziany, gdy
z Prłlczyn niezależnych zańwno od Sprzedawoy jak i odbiorcy'

nasąJiło uszkodzenie układu pomiarowogo, który nic zarejostfow&ł
poboru paliwa gazowego w okesie rozliczenio*ym. Po uzyskaniu prz.z
Sprzedawcę dostępu do gazornieęą ilośćpobranego przez odbiorcę gazu

l

'

zostanie skorygowana slosownie do wskazań gazomierza'
$s.
sprz€dawca zobowiąlany jost do:
ciągłego
niczawodnego dostarczania gazu Odbiorcy, zgodnie
warunkami
obowiązującymi pzepisami, Polskimi Normami

l)

z

i

i

3)

zzbczpieozzj,ących'
umożliwionia zdemontowania i wydada zainstalowanego u odbiolcy gazornierza tlpoważnionym przedstawicielorn Sprzedawcy, w prz}?adku wst|'Żyrozwiązania
oraz wygeśnięcia
mania dostarczania
z jakiejkolwick pzycaTny ninie.jszej umowy,

lub

E'Ęu

4)

niezwłoozncgo informowania Sprzedawoy o zauważonych wadach lub
usterkach gazomieiŻą a także o stwieldzonych przerwach i zakłóceniach w
dostarczaniu i odbiorzo gazu,

kosztów splawdzenia 9azońiarzA
5)ponicsienia
'

zainstalowanego
u odbiorcy, jcgo dcmontażu do badań i ponowne8o mont!żu w przypadku,
'kiedy
na ądanie odbiorcy, Sprzedawca zlecił niezalźnemu laboratorilm
lbadawczemu spmwdzenie prawidłowośoi dzialania gazomierza

i

w rłyniku tcgo badania ustalano, że wskazania tego 8azomierza
okręślonymi w niniejszej urnowie,
przekaoz.ają dopuszczalnych dla nie8o, ustalonych pzez Urząd Miar,
nie
gazu,
w
dostarczaniu
ptzerw
i zaklóccń
niczwłoczne8o likwidowania
2)
Branicznych wi€lkości tolcrsncji Pomiaru'
czasie trwania planowanych
3) powiadamiania Odbiorcy, o terminach
jakościdostarczanego paliwa gazowego rv
przerw w dostarczaniu paliwa gazow€go w formie o8łoszeń prasowych, 6) poniesienia kosztów sprawdzenia
Sprzedawca zleci niezależn€mu la_
przypadku,
odbiorcŁ
kiedy
na
ądanie
iomunikatów radiowych tub t€lewizyjnych albo w inny sposób zwyczajo'
boratońum badawczemu sprawdzenie jakości dostarczalego palit\a
poyję,y, lub indywidualnych zawiadomień pisemnych, lelefonicznych
''o
przeProwadzon€ badania nie potwierdzą zastrzeŻeń
gazowego'
bądź za pomocą innego środkatelekomunikacji, co najmniej na 14 dni
Odbiorcy,
przed datą planowanej pzerrł1
pżyczyn^ch wstrzymania lub przerwania 1) zabezpieczcnia przed zniszczeniern .lub uszkodzeniem gazomieza
powiadamiania odbiorcy
wskazującego wielkośó poboru gazu u odbiorcy ireduktora ciśnienia
dostarczrnia gazu,
wznowienia
gazu,
nicdoko'nywania w nich jakichkolwiek zmian (z malowaniem włączterminic
przewidywanym
o
udzielania inlormacji Odbiorcy
nie;, utnymania w należytym stanie tochnicznym szafki prŻeznaczon€j
dostarczania paliwa gazowcgo przerwancgo z powodu awańi sicci
na te urządzenia oraz pokrycia w p€łnej \ł?sokościstrat $ynikających
wznowienia doslarcŻania }az! bczzwlocznie po ustaniu prŻyczyn
z uszkodzcnią zniszczenia lub utraty głzomierzą chyba, ż€ nastą)iło to
uzasadniających pzerwanie jcgo dost!rczania'
z przyęzyn' zA klórc odbiorca nic ponosi odpowicdzialnośqi .
wrydania odbiorcy po zakończeniu dostarczania paliwa gaŻowr8o,
1)
a takŻe w razie rrymiany ukladu pomiarowego w trakcie dostaaczania pali_ 8) zabezpieczcnia Przed zniszcz.niem. usŻkodzeńiem lub zerwaniem
wa gazowcgo, dokumenlu zawicrającego dane identyfikujące uklad pomia_
wszclkich plomb znajdujących się na lub przy ww. gazomieŹu' a takŹe
ro.rry i stan rvskazania liczydła !v chwili zakończenia dostarczania paliw
innych plomb zalożonych pzez producenta gazomierŻa' sprzedalvcę lub ingazorłych lub demontaŹu rrkladu pomiarowego.
ny uprawniony o18an,
8)
poinformowania Odbiorcy o zmianie cyklu odcznowego,(w formie ulotki e) utrzyrnywania w należytym stanic technicznym, z8odnie z obowjązującymi
przepisami prawa, znajdującą się w jego lokalu instalację ga"owł
bczadrcsowej doręczoncj przez przedstawicicla Spzcdawcy lub innej for_
mie o podobnym charakterzc), nic póżnicj niż w czasicjcdncgo okrcsu roz_
za którą odbiorca odpowiada'
liczcniorvego od dnia tej zmiany,
l0) niezwloczneBo piscmncgo zarviedomienia Sprzedcrvcy o zmianie srvoich
,9) poinforrnowania odbiorcy na piśmic(w formie ulotki bczadresowcj dorę" ' danych zawarrych w niniejszcj umowic
czoncj przcz pzedstawicicls sprŻcdawcy lub innej fdrmic o podobnym cha_
s7.
rakrcrŻc), nic' później niż w czasicjcdncgo okrcsu rczliczcniowc8o od dnis 1. Do rozliczcń z tlulu ninicjszcj urnqt\y mają zastosowanie ccny, opłsqlcj znliany o zmianach'Iaryfy, wplywających na trcśćninicjszcj umowy,
zasady ich st;sowaniq zslvaftc w obowięujqcej Taryfic, rv części
prŻewidzianc dla 8rupy laryfo\ł'ej'
_r l0) sirarvdzcnia, na żądrnic odbiorcy, prawidłowościdzialania gazomiciŻĄ
dotycąccj
-któicj'_wysokościccn i slawck oplat,
nic póŹnicj niż w cią8u l4 dni od dnia z8loszcnis żądanis,
rlo
zgodnic z zosadami ustalonymi w Taryfic _ kwalifikujc się
I l) zlcccnio' ira'Ądrnic odbiorcy. niezalcżncmu labomtorium bodarvczcmu
odbiorca zc łzględu na ilośćpobicrancgo gazu'
sprxwdzollia pra\!idlotvośct dŻial3nia 8aŻomicŹs,
2. Zmidna Taryfy nic wymago zmiany ninicjszcj umotry, s nolvc ccny. stilvlr
t2) zi"c"nia, na ząrlanic odbiorcy, niczalcżncmu laboratorium badawczcmu
oplot i worunii ich slosowania. obowięywlć będą lv tcrminach ustalon1-ch
lt lilr'
rtykonłnia badania jakości 8azu, tv tcrminic umożliwiającym rzctc|nc tty_
w oborriqzujqcych pżcpislch' odbiorc! będzic o nich porriadanllanv
jcrlncgo
rozliczcnioscgo
konrnic takic8o badcuir,
okrcsu
piscmnych
rv
ciqgu
mi" zawiodólnicń
''J
tJ) pokry'cirr kos)t<)rv badllń' o litórych nrorvn w pkl l2) oraz rryplaccnia
dni! tcj zmiony.
paypodku
w
w'l'aryfrc
rrslaloncj
*ysokości
ódbtrcy o,lszkodo''nnirr rv
3. Zminnn Doslenotvicń'Iorvly' rcscqjqca Podltźs7'cnic ccn i opłat nillcz_
strvicrrlzcłirr nicŻgodnościjlkościp.rlirv gazowych z obowiqzu.jqcymi nor'

i

a

.ł)

o

5)

6)

I

i

-

_

nranti

l{) nlzpłlrzcnił rvniosktr lrrb rcklr lłcji odbio(cy i rrdziclcnia

odporvicdzi,

-\\ \Plx\vlc lollic/cń \ tctrllinic l'l dni od drlly
-rr prlzostllrch przr pIrrltlreh rr tcrnlinic ]0 rlni od dltty

zbżcnio,
Zlożcnis;

śp.."J"*"y nu po,l.'i* i" 4fl iłOQdnoóó' zu€ryolhdilś}ńrcę
"1,.r'
do odstq1icniu od umowy' ods'Ąr'8ufłw'n''o br l8loslonc spŹc(lil\lC\

pbopis

i

lv

'io

pnvpcdkLr utraly l}'tułu prawncgo do lokulu jok równicż w razie opuszczcnia

bcz L'przcJnic8o ńwiadomicnia spŹcdswcy o zamiarzc rozwięania
iniejszcj umowy, odbiorca zoborviązany jcst do re8ulowonia należności 5.

.-..z q4ułu Zużycia 8azu

w tym lokalu do dnia Żdctnontowsnis gazomierza przcz

Śpzedawcę lrrb rlo r'lnia zrwarcia Przcz Sprzedawcę umowy sprzcdoży gozu
następnyrn odbiorcą w tym lokolu'

$e.

--l'

Nalcżnościz lytułu sprzedaŹy gazu omz śrviadczonych odbiorcy uslug,

regulowane

pżcz

odbiorcę,

Ędą

na podstBwie wystawiodej pnez
l0 dniowym okreśIonym na fakturŻe

min platnościule8nie przesunięciu o ilośó dni ońźnicnia w otrzymaniu fak-

_-

tury przez odbiorcę

.

w

przypadku nielegalnego poboru gazu należnościz te8o

!łulu będą regu-

lowane przez odbiorcę na podstawic noty

W

siccigaowej.

w terninie w niej określonym.

-

ust 1 i

2,

popzez dokonywanie wplat:
na rachunek bankorły wskazany na fakfurach lub notach obciqźeniowych
rłystawionych przez Spzedawcę,
w inny sposób uzgodniony ze sprzedawcą.
należności ns rachunek bankowy Sprzedawcy.

_ 4. Za

opóżnienie

w zaplacie

należności wynikających

z

dzień wplywu

tej

niniejszej umowy,

odbiorca zafaci Sprzedawcy odsetki ustawowe, chybą że T.ryfą
w miejsce ustawo\ł}th odsctek pzewidy'waó będzie inne opłaty

;
_
i
'

przry|ączcnicm nowych obicktris'

pzypadku wznowicnia dostarcz.aoia głzu, gdy wstrzyrnarric

.jcgo

z

powodórv, za którc odpowiuda odbiorcl.
jest on zobowiq,zany do pokrycia kosztów wstrzymania irłznowienia
dostarcanio gozu, ponicsionych przcz spizcdawcę chyba, żc 'faryfa
dostarczania wynikalo

Sprzcdawca możc ' zainstalować

1. strony ustalają

$ 12.

na swój koszt 8azomicrŻ

prŻcdplalo\Ą\.

za nieterminowe regulowanie należności'
$ 10.

$ 13.

wzajemną odpowiedzialnośćza oiewykonanie lub

nienależle wykonanie niniejszej urnowy na zasadach ogólnych wynika'jących z przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że inne zasady ustaIa

2.

obowięująca Taryfa'

Jeżeli świadczenie odszkodowawcze' przewidziane w Taryfie z tyułu nierł-v_
konania lub nienależytego wykonania umowy, nie pokryje szkody' którą podopuszczalnę
żądanie odszkodowania
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody rz€czywistej'
Strony wyłączają $zejemną odpowiedzialnośćza szkody spowodowane
nicwykonaniem lub nienale4/tym wykonaniem niniejszej umowy, gdy:

jest

niosla stroną

3.

- szkoda powstała

z

powodu siły wyższej lub wykonania obowięków

wynikających z przepisów prawą
_ szkoda pol€ga na utlaceniu korzyści.

$ 14.

Rozwięanie niniejszej umowy może nasą)ić:
1) w kźdym czasie na mocy porozumienił stron \ł}raŹonego w formie

pisemnej,
Reklamację faktury lub noty obciążeniowej odbiorca zgłasza sPrzedawcy
niezwłocznie' w przypadku składania reklamacji drogą pocztową o dotruy- 2) przez pisemne oświadczenie jedncj ze Stron z zachowaniem trzydziestodniowego okesu wypowiedzenia licąc od dnia zlożenia tego oświadczenia
maniu terminu decydujo deta stempls pocztowago lub data innego dowodu
d.ugiej stronie, z tym, że Sprzepawca może umowę wypowiedzieójedynie z
wysłania do Sprzedawcy. ZloŹenie rcklamacji faktury nie zmicnia terminujej
pJażnych PrzycTyn, zwlaszcza z powodu nieuregulowania należnościw1'nipłatnościi nie wstrzymuje naliczania odsetek w przypadku' gdytermin płatuniemożliwienia dosrępu
niniejszej umow)'
kających
nościupfunął'
do gazomierza lub innych urządzeń, króre Sprzedawca może kontrolować na
ostatcczne rozliczenię za 8az odebrany przez odbiorcę w reklamowanym
podstawic obowięuj ących przepisów prawą
okresie lozliczeniowym, nastąpi bez zwłoki' po tozp^łrzeniJ Prz.z
Spzedawcę złożonej reklamacji- Sprzedawca zobowiq,zany jcst 3) ze skutkiem natychmiastowym, z dniem określonym .w zawiadomięrriu
sPrzedawcy doręczonym odbiorcy w przypadkach: do rozpatrzenia reldamacji w okresie 14 dni od dnia jej zlożenia'
a) braku po stronie odbiorcy t'łułu prawnego do korzystania z lokalu bęZA datę zlożenia przyjmuje się dzień' w którym najwcześnicj sprŻcdawca
dąccgo miejscem dostarczania gazn' jbŻeli osoba posiadająca t}'tuł
mógł się zapoznać z treścią reklamacji. o z2chowaniu tcrminu decydrrjć' data
prawny do lokalu zaĄdg zawarcia z nią urno\ły sprzcdaży gazu,
wyslania odpowiedzi do Odbiorcy.
Sprzedawcy, trwale8o Żaniku tcchnicznych
b) niczalcżnc8o
s
możliwościdostarczonia gazu do lokalu odbiorcy.
Sprzedawca może wstrzymać doslraczanię paliw gezouych, gdy:
W prz.7padku nicodcbrania przez odbiorcę zawiadomicnia, za doręczone
insulacja znajdująca się u odbiorcy stwarze b€zpośrednic zs8rożeni€ dla
przyjmujc się zawiadomicnic dwukrotnie \łrysłanelistem poleconym na adres
życia albo środowiska'
wskazany w ninicjszcj umowie.
2) nasąlil nielegalny pobór paliw gazowych,
$ ls.
3) odbiorca z\,łlcks z 72lplslą za pobranc paliwo gazowc albo świadczonc
uslugi co najmniej miesiąc po upb'wic lcrminu płotności'pomimo uprzed- strony ustalają żc uż}4e w umowie określcnia oznaczają:
zatwierdzony ptzea Plezesa
niego powiadomicnia na piśmic o zamiarzc Ę'powicdzcnis umoqy i wy_ 1) Taryfe _ opracpwany przcz Sprzedawę
Urzędu Rcgulacji Enorgctyki zbiór cc}r iopłat za 8a2 zicmny i świadczone
znaczeniu dodatkowego, dwuty8odniowcgo lcrminu do zsPłaty z.le8}ych i
odbiorcy usłu8i 0162 opłat za nielegalny pobór gazyr wraz ź warunkami ich
bicących naleŻności,
stosotvsnią wprowadzany jako obowiq'zujący dla okrcślonych w nim 8rup
4) prŻewidujĄ to obowięującc przcpisy prawa.
odbiorów, w Ębic okcślonymustawą _ Prawo cncr8ctyczne'
sprzedawca wznowi dostsrczani. psliw 8a"lwych jcżcli ustaną
Ż) ch.rrkt.rysgkr odbioru - roczlc ilości odbicrancgo przcz odbiorcę gazu
przyczyny uzasadniającc wstrzymlnic ich dostatczrnia.
zicmncSo orsz moc umown!.
wstŹymanic dostalczrnis 8azu moż. nasĘ'ić poprzcz:
dcmontaż gazomicza i złplombowanic instalaoji gazowcj doprowadzają- 3) Moc tunowna - maksyhalna godzho*a rnożliwośćodbioru w danym roku
gazu zicmncgo przcz odbiorcę.
ccj gaz do lokalu Odbiorcy,
wystawianej fakturzc
2) demontaż przyłącza gszowcgo doprowadzająccgo gaz do lokalu 4) N.lcżność_ l+.yliczonc przcz splzcdswcę
lub nocic obcięcniowcj picniężnc zobowięania odbiorcy za dostarczony
Odbiorcy,
zicmny zrca|izowanc usłu8i, ods.tki za opoźnicnia w zapłacic'
3) zamknięcic zaworu przed gaŻomi.rŻ.m (lub kurka glównclo)
a takŹc wszclkic innc picniężnc zobowiqarnis wynikljącc z ninicjszcj umojc8o zsbezpicczcni. oplombowanĄ przez Sprzc.dawę nak'ladką

-2.
.

lub

z

.

'

z

stanowiinsczej.

obcięeniowej

odbiorca będzie regulowaI należności,o których mowa w

- i Datą sPełnienia świadczenia (zapłaty nalcżności)jest

-l.
i

do

Odbiorca:
Sprzedalvcę faktury' w terminie
(lv p.zypadku bezpośrcdniego dostafczania odbiorcy faktury przez 1) co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlckcl z zaplatą
Ża gaŻ lub ślłiadczoneusługi przez okrcs co najmniej jcdncgo miesiąca' lub
inkasenta) lrrb 14 dniorłym od daty *ystawicnia faktury (w przypadku
wysłania jej pocztą). w przypadku, gdy odbiorca otrzyma fakturę później 2) ni€ ma tytułu p'awno8o do lokalu' |ub
niż na 7 dni paed upływem terminu płatności,sprzedawca kźdorazowo 5) rrzytkuje lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanrr
gazomierza,
uwzględni udokumentowaną rcklamację odbiorcy. w takim przypadku ter_

__
].

-3.
1

modemizocyjnych oraz zwięanvch

łi! .l ,l

od

ll.

l)

.

i

l)

w

-

i

ga

i

unicmozliwiającą mancwrowanic tym zsworcrn lub w inny sposób
s) Lokrl - micszkanic, budynck lub loksl użykowy' do którcgo dostarczanc
stosowany przcz Spzcdawcę'
jcst paliwo gazowc..
prŻypadku, o którym mowa w pkt' 3), otwarcic trk zsbczpic.zono8o

w
lrrb ukIldy pomiarowc lub rozliczcniowo'
ŻĄwo prŻcz kogokolwi.k inncgo niż uprawniony przcdslowioiol o Grromlcn - urządzcnia
połączoniami
midzy nimi, !luąc. do pomiaru ilolci ga_
pońi.'owo,
wraz
z
gazu
- Spzcdrwcy' naruszs postanowicnia niniojuoj umowy, . odbiór
dla których nomine|na godzinowa
fozlic'rń,
dokonywania
zu
i
w rłyniku takicgo dzialanb Ędzic odbiorcm niczgodnym z ninicjrą
prŻcputlowośćgazomicrza nic przckrecza l0 m'Ą gazu zicmncgo
wylokomclrnowcgo i 25 m'Ą3azu zicmncao zaazotowoncao'
4. Sprzciarvcl możc pracrwsć dostlfczanic 8szu nr czss p'!o związlnych
1Q. zn^a^^
,.
Żgodnośó
.
t*ż.
gazrcwcj
trkicj
nwrrii,
lub skutków
- z usuwanicm owsrii ricci
Ż orVgingłem
w razic wykonywania ptanourych prrc konlcrw&ino_aEmontorych lub

Stronr

Ę

l

Lq

i

ą sil. 'yżstt - z'dełląni. z.wnętrz!ą ui.z8l.arc od woli JEo! liDiric.j
umowy' Mrcgo stony Bi. rnogły przcwidzicć oni mu zapobioc WocJtio aniery do
przy dołoecniu nalceytcj *rr'D!oś{'i.

GrrLgrbv
lub pellwr
'Ni€

E)
9)

.

grrowc - glozńeomy.
grzu- - pobioraaio paliw gazowyoh bcz zrwrrtir l.
urnowy sprz.d'ł g.zu lub nirzgodnic z nioicjszą umową z calkowityn lub
częściowym pominięicm gazomicza lub w wynilru dokon1vania pncz od.
biorcę zmian lub usąkodzqi w gazooicran.
2.

po*r

! 16.

Poz. ninicjszą u'nową gtŃunki pońidzy sprzodawcą a

-.

}

rcgulująwszczególności:

l)

2)

_

ustawa

z dnia l0 kwictnir |997 t. - Prswo

(Dz. U' Nr l53 z 2003 t.,

pz.

L504

I le.
unowy powinny raicć

ninicjszcj
pod q,gorco oiowrzaości.

i Ji '},'.

fo.mę

piscmną

umovy tr!.i
do t go ssB.go

odbiorcą
ś21.

oncĘcty.z!. Unotłę uhicjszą sporządzono w dwóch cg2emplarrach aa prawach oryginalu,

zyńźniĄvylti zulislaoi)'

pnepisy qykonawczc do ustafy Prarło cn.ĘctycŻną w szozcgólności

dotycącc obrotu paliwami gazowyrri Gk5i'loa!.oji

pojodnyo cgzomplarzu dla kaźdej zc stroo.

sieci

gazowych, st ndardów jakośoiołyohobsługi odbioroów, z,asad kontroli

pŻeprowadanychprzrzPrz./siębiorstwaenc.g.tyoz!ązasadkgtałto'
wania i kalkulacji l^!'Ę oraŻ /ś,z]ic?'eń w zakcsio przcsylaaia

.'.
'

i obrofu paliwami gozowyni oraz zasad i trybu wprowadzani. o8.anicząń
w sp;żedazy' dostarcz.niu i poborŻe p8liw g.zołyclL
Kodcks c),tłilny i kodcks posĘpowania oywilncgo'
ustawa - Prawo budowlanc i pzepisy wykonawcze do
Taryfa dla paliw gazowych oboliigująca u Sprzodaw_oy,

3)
4)
', 5)
6) PolskieNormy,
7) ustawa o ochronic danych

.]'

.

lĘ,

'

osobowych.

wyż€j \łymienion€ akty prawną w zakesio bozpośrcdnio zwięalyrn
z realizacją niniejszcj umowy, dostęPnc ą w jcdnostkaoh orgaażacyjnych
Sprzedawcy.

podpisom pod nini.jszą umową potwiordzą ż. zoslAly Loformujomy, żc dane osobowe odbiorcy są (Ę-dą) p.zetwlrza'tc przez DsG sP'
akty prawne, o kórych mowa w ust. 2, ońą z o.o. wc Wrocławiu, ul' Ziębioka 44 w zbiotzo danyoh osobowych wyłącznie *
Żę zosl mu dolęozony wFiqg z obowięującoj TaryĘ, zawicnjący oclu zewicrania i rcalizacji umów przyłącz.niowych, umów sprzcdaży 8aŻu'
windykacji nalczności. Podanic danych osobowych
Post&nowicnia Ż zakresu Praw, obowięków i odpowiedzialmści stroo wystswianir raohunków i

3. odbiorca

mu udostępnione wszyfiki€

,

jcst lobrowolnc w rozumieniu Ustawy o ochronie danycb osobowych z dnia 29
sicr$oia 1997 r. (Dz. U.O2 Nr lol, poz. 926 z pozniejszymi zrnianami). Administratotm
zbioru danych' w l1óryoh przctwat-zanc są (bę,dą) dane osobowe
u tt'
J€że|i poszczególne post nowienia niniejszcj umowy, włą.zoic odbioroy jcst DSG Sp. z o.o. wc wrocławiu, ul. Ziębioka 44. Równocz€śnie
z wszystkimi .aneksami i uzupełnicniami do nĘ staĘby się niewsżlc infornujcmy, iż odbiorca ma prawo dostępu do treśoi swoich danych, prawo do
: powodu niezgodności z pnepisłmi prawą nie narusza to ważności ich poprawianią a takż€ w przypadkach okeślonych w ań. 32 ust.l pkt 7 i 8
ozostalych postanowicń umowy. stlony zobowiq,zują się w drodzc aneksu Ustawy, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wobec ich przekazywa'lieważne postanowienia zasĘrić nowymi, zgodnic z obowiq3ującyrn stanem nia imym podmiotom.
niniejsŻej umowy, stanowiący int€gralnąjej

część.

-

prawnym_

'-

$

lE.

pory wynikle zniniejszej umowy rozstrzygać bę,dzic ąd właściwydla micjsca
zaw^rci^ Iej umowy lub sąd właściwymicjscowo wedlug przepisów stosownej

usta*y,

-'

Odbiorca:

PARAFIA

EWANGELICKO.AUGSBURSKA
.Św.

mÓJcY

58-1oo Świdnica. Pl. Pokoju 6
l(]l.

Doloollulr SpóIbGrromictwr

'''

n1 41 852-28-1 Ą, le'. 852-34-46

' NlP 884-t7-33-917

Sp. r o'o.

().t&ial 'obrotu cnzoln wo lVrocławiu
I- IhLAD O BNOT U G AZBM WA TB RZYCH

l\illro obsluei Kllenta Śwldnlca
ul Wrocławsk; 10.58-100 swidnics
nr 'Ńli
coN 932B48oO7.00060 PKO 40222
sgg_2,t.oa.rzo Kn! 0000l42433

q

Srronr 'i

j/'ałącznik do \łŻorc.r nr 3

{l

ZAŁĄCZNIKNr

{ti

1

do umowy sprzedaży lażu Nr 0357/p//2007 z |5lutego 2007 r.

II. określenie Ętulu prawnego do korzystania z lokalu oraz dokumentu potwierdzającego ten

trul:

IIL Dane rejestrowe Odbiorcy:
:t9qł99LĘłp#lll|?ls.J'll1..Bł99{.q:9??111tr...ł.P-99{:-tL:11;9_t1'..Iłclgy.r.?.1_9..Ęrj1.19:l.ł.

Odbiorca r

Dohorbrh SŃłb Guoroicm Sp' r oo
rlaa'tiat bbrotu Gazem to Wrodawiu

zr KtAD o8B0TU GAzErł v^LBRzYcH

Biuro obsluci Klienta Świdnlca
ul WrocławskE'l0. 58-100 swidnica

""iBłrBl'Tć!.''?l'o-1Ł%łJ!".'t$''

.1]j:'':"'

rYgin

*or,'Ąt-ł
oKT-06.l J wy&ni.2
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ą1ęn,
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iiii.Ji
Umowa n oże być mzj9iązang :

a)

w drodz" pomzumienia stron,

b) pąez

ortbiorcę zg I- miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym pisemnie w siedzibie Przedsiębiorstwa
lub za pomocą listu poleconego'

c)

3'
i

wypowiedzenia, jeż"li odbiorcą. pomimo zastosowąnego
upomnienia nie uiścilnaleźinościzą ńra pełne okreqt obrachunkowe, łłpłowtdzaściekiniespelniajqce
wymogów określonych przłpisami, celowo uszkadzg lub pomiją urądzenia pomiaruv,e, nie vwiązuje sk z
obowiąz*ów określonych w $ 6 umowy.

pnez PrzedsiębiotstN,o z l-miesięcarym okresem

wygaśnięcieumowy shltkuje zastosow.]niem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych unienożliwiających dalsze
korrystanie z usług.

sle

zmiąny niniejszej unowy wynagająforny pisemnej pod rygorem nieważności.

s20

I

r'

l

lł'sprawach nie urequlowanych niniejszą umqwą mąją ząstosowanie przepity:

1-

tJslawy z dnia 07 czerwcą 200! t o zbiorowym zaopątrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U' Nr 72
poz.747 wraz z późniejszymi zmianąmi) oraz aków wykonawczych do 14 ustaĘĄ

2.
.
3.

Regulamin dostgrczania wod! i odprowadzłnia ściefuiw utwierdzony:

1.

Kodeksu Ciłitnego.

(Ichwah Nr XLWI / 187/ 0ó Rady MiejsWej łłświdniq z dnia 09 tulego 2006r,
I{star,! zdnia 18 tipca 2001r_ Prawo Wodne (Dz. tJ. Nr II5, poL 1229 wraz z późniejsqmi atianami) oraz aktów

i,ykonawcQ,ch do tej ustąlł,!,

.

s2r

odbiorca uslug oświądczą, iż znąna mujest trcśćrcgtlaninu uslug śviadczonych przez Przedsiębiorstwo.

I

I nregralną

c:ęścią llmovy

s lano\l/

iq:

Zaląc:nik Nr I - Wniosek o zawarcie umovy o doslarczanie vody i odprovladzanie ścieków.

.

s2J

I

odbiorca uslug wyraża zgodę ną Przetwą'rząnie danych osobovych do.celo\v srąrysrycznych oraz celem realizacji niniejszej

umotYY

s 21

I

IJmolvę sponąd:ono tv dtłóch jednobrmiqcych eg:enplara|ch, pojednyn dla każdej ze stron'

s2t

I

z dniet1:@varcia niniejs:ej unovy pnesrają oboviqłĄlqć poslanotłienia umowy dotychc:asovej'
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zooPo!rzcnia w |\rttę i odprowa utnie ściehów

:ay'ąrlą l, dttit 28-0l-2009 ptlni4!4' Śviolnickin Prcdsięhiołsnłcm lkxlocią14ów i Kanali--acji
v Śvit1nicy Sp.: o.o. ul' Wrocląl'ska l0,:ll,ąry'nt v dals4'n ciąIłl uno\ł), PRzEDs]ĘBIORSTWEM' rcprc:entovanlm
PEeż:

ng'

I. Prc:esa Zarądu

ą
PA R A

F I A EWA NG E L I C KO-A

PLAC PoKoJU ó
s8-] 00 śWIDNIcA

t
ł

zwanym dalej

inź. Jacka Sochackiego

mgr

2. P,okurentą

oDBIoRcĄ USŁUG'

U

Helenę Foss

CS B U RS KA S W, TROJ CY

repre.enlo|,ąnym pEe::

st
Przedsiębiorstwo zobowiąulje się do doslarczonio wody do obiektu i odprowadzpnio ścieków z obiektu Polożonego prł,

Pulca PoKoJU ó

I

w Swidnicy.

ną warunkach określonych 'w:
. ustąwie z dnia 7 czerwca 2001r o zbioro$yn, zaopatrzenia w wodę i abiorolłym odprołładzaniu ścieków (Dz" U. nr
72 poL 717 wrązz późniejszymi zniananti) oroz aklach wykonowcłlch do lej uslow!.
. reguląminie dostorcunid 'lqody i odprowadzania ściekóv' ?'tla,ierdzonlm:
. I]chwałą Nr XLWI / 187/ 06 Rądy Miejskiej w Swidnicy z dnia 09 lulego 2006r,
. rlslolrie z dnia 1E lipca 200Ir _'Prawo l|odne (Dz- U, Nr I15, poL I229' z późniejsumi zmignami) oraz qktach
wrkonowca,ch tlo tej ustdw,
. niniejszej umowie.

I

odbiorcą usług ośu'iądc:a. :e:'
I

l.

Posiąda tytuł pra$,ny do korzystania z obiefuu okreśIonego w

!

1 unowy.

$3

{

Umową okrcśla w s:c:ególności:

I

1.
2.
3.
4.

||'arunki śviadc:enia usług.

Prau,a i obolvią:ki slron umowy.
Zasady prcwad:enia ro:lic:eń zą dostąrc:oną\łodę i odprowad:one ścieki.

Procedury ivarunki konlroli urząd:eń łłodociągowych i ul=ąd:eń kanali:ącyjnych.

I

st
I

Dos!ąrc:anie vod|, do nieruchomości odbiotcy usluł nąsląpi :godnie z warunkĄmi lechnicznymi prałąc:enią o ciśnieniu
umożliviąjącym hormalne u:ylkałanie vody ora: ojakościodpowiadającej wymogom okrcślonym pne: Ministrą zdrowia.
l.Miejscem dostarczania vody jest :awór :a vodomierem glóv'nvm,

I

I

2'Miejscem odbiont ściekóv jes! pienls:a sntd:ienką lic:ąc od strony budynku,
nicruchoności'

I

v, pr4,padka

jej

braku granica

3'W pt1,padku :<'tk!adóv' uslttgottych i prenyslowych miejscem odbioru ściekóu,jest picnfs:a stud:ienka otl strony
budynkól' :biamjąca $,s4lsrkie ścichi : |erenu nieruchomości, a u' prqpadku jej braku gr2|a ńeruchom.ości.

Żgodność

'
I

a

niepotzebne skreślić

data

z oaginą1ę^

iiii;1{)

t
Do obowiqzków Pnedsiębiorstwa

I.

-t

I

-t

:

Zapetnienie zdolnościdosrowczaj posiadrnych urządzeń wodociqgowych dla zLpewnienia dostarr! wody do
odbiorcy ustug w ilości ustdlonej v, umowie.

Zapewnienie pnepustowości posiadanych unqdzeń kanalizacyjnych dla zapewnienia odprowad4,ania ścieków w
ilościokreślonej w umowia

jakościpĘeznaczonej do spoiłcia przez ludzi.

3.

zapewnienie dostgwy wody

1.

Zapewnienie ciąglościi niezawodności dostłtw wod! orqz odprowadząnia ściefuów z/do posiadanych uąąd7eń
wo dociqgowyc h i k a nsl izsclj nyc h

o

Zakup, zainstalowanie i ulr4manie ,rg własn! koszl wodomierza gtóv,nego, po odbior7e technicarym prułączc i
zawarcia umow!.

-t

J

naw

s5

só'
Do obowiązktiw odbiorcy uslug naleU:

I.

I

Utr4)manie we włąścwmslanie posiadanych instalacji wodociągotłej i prrytącza wodociqgołego 1, wyłąc1eniem
wodomienp głównego oraz insnlacji kanalizacyjnej i pr4Ącza kanalizgc nego z urądzeniem pomiarow1m

I

włączrria.

I

2.
l

3.

Niezwłocue powiądomienie Pąedsiębiorstwa o uhtnialej aworii posiadanego prqłqcza wodociąEowego lub
przJlłąąą kanaliuc:J,jnego i usunięcie tej awarii z zasląeż?niem pkt.3.
amoż'lhl,ienie Przedsiębiorsbgu usunięcia tej oworii na kosx odbiolc, usług jeŻeli nie zostgnie ona usuni4a w ciągu
godzin od momenru ilystqltienia.

5

I
I

I

l.
T

t

4,

wykorryswanie wody z sieci wodociągowej i pą ącza karalizacyjnego wyłączr|ie w celąch i na warunkacl,
określouyclt w umo*,ie, oraz w sposób nie powodujący pogonunia jakości usług świadczonych przez
Pnedsicbiorsfuo. niezmienionie, bez u?godnień z Przedsiębiorshren, uąskanlch warunków technicznych
prqląuenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

5.

łlydzjelenie ponrieszczerria lrrb sludni rrodomieąowej plzeznaczonej do'zainśtdlowanią wodomieiża glównego z
zurporami orgz ul.łmania tego pornieszczenia lub sludni p naleźytym śtanie w celu zabezpieczenia wodomietza
pąed zaloniem, zantarznięciem, uszkodzeniem mechanicz;nyn," kldttzieżq oruz dostępem osób niepowolanych

'

6'
7.

aJźlrkoh'anie instalt cji kanalizacrjnej w sposób nie powot!ujący zaktóceń Jtlnkcjonowania sieci kanalizacyjnej.
pruwidlowa eksploatacja posiadanych ttąąd2eń o otlczstsxczanil ścieków, pneslĘeganie obol9iąu,jących pąepi56ł
tlotyczqcJeh jłtkościścieków pprollorlunych do kanolilacji, l9 !yn' wąlunków okrcślonych w s 7 un,oi,!

9.

Ilmołliwienie osobon, rePrazenhrjącru Pne siębiorshło, po oknzo,iu legirynr.rcji shlżboweJ i pisenurego
upoll,ttbtienia, ws!ęPu n.l lcrcn nierltchomości lub o uhiektr budotłhnego otlhiorcy nslug w celu :

.

f

.

t
t

Posiadanie uąątlzeń pouiułowych ilości wotly pobieronej zujęć wlusnych , zairrsrolowanie i utrąymanie zoworóI,
w! ag.r e ng porlslnwie odręb,llch przepisów.

l,ttlyskażenio'|,ych p przłpu.tkgch Erty jesl lo

8.

T

f

IJlrzymanie instolacji wodociągowych w stanie techniculynt unienoź:liwiającym w!órne zaniecąlszczenie wody w

wrnikx lłlslq]rienia skąże,ria chenricznego lub bakteriologicznego, lobe?łieczenie instalacji pned coJnięciem się
l,ody z instalacji |,o.lociqgowej, powotr| cieplej wody lttb wo.ly z insralacji cenrnlnego ogrzewąnio.

.

zlrinrrarloi,arrin

luh.lenor

.rau

tt

tlthlnicrzo Elótuttclło,

prieprowłt zenia konlroli lzą.lzartitt potłtiunnłL,go, wo onicrzn g!óvucgo luh wodonieąl zait$lalowgn),ch

punknch czcrpdn1'ch i .lohonani!, o.lcł,lu icll l|'skozo,i or.ri tlokouunio botluli i poniuóv,
Pą(prowo

zeniu

pnaglą

ów i

nlpmw uąądpti ptlsltttlulych przcz

l'ru

?ftł

sl!hi(,rshllr,

Za zgodność
podpis

z oryglnąbm

{i{i4t

r
J

t

spr.nł.tzanio ilości i jakości ścieków wpmwadzłnych do siaci Pncdsiębiontwa'
o.lcięcio

t

pfłlączt lrotlocią1gowego

odcinających tlostarczauie
10.
t

wod1, tlo

lub prtgtączr konalizncyjnego luh zttlożenia plorub na zamknięEch zaworach

lokalu,

lltrzymarrie uiłtkov,onej niaruchomości w sposób nie powodĘqcy utfudnień w Jrrąwidlowyn tunkcjonołł'ąniu sieci
pr4łlqc1y wodociqgowrch i kanąlizaqjnych zgodnie zwlmogąniani określonymi w odrębnych przepisoch' a w
szczeBólności zuchowonie wymaEanlch odleqlości od islrriejących urądzeń w prłlpadku stowianig obieklów
budowlgnlch i sadzeuia dąew.

I

L zgbfania się wprowadzonia ściekółłbytowych

s7
i ścieków prumystolłych do unądzeń

pąeznaczonych do odprowodzgnio wód opadowych, o toktś x'Prowadzania ścieków opadopych i
do kan al iułcji

I

s a nitaru

,

I)

l

odpadów staĘch, kłóre mogą powodować zmniejszenie przepustowości płzewodów konaliucyjnych, o w
szł&góInościżwiru, piasku, popiolu' szkla, docryn, drożdźł,szczeciny, ścinków skór, leklylióx,' vJlókien, ngwel

I

I

rozdrobnionym'

.

.

2)

oidpadów pĘnnych niemieszających się z wodq, a w szczególności szJucarlch żWic, takieróN,, mas birumicarych,
smól i ich emulsji, nieszanin cementowlclr,

3)

substancji pglnlch

1)

subsrancji łących i toksyc?rych, a w szczególności mootych hłasów i zosad, Jormaliny, siarczktów, qtjanków oraz
rozh'orów ąmoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

s)

odpadów i ścieków z hodowli

I

l6)

drenażov'lch

do unądzeń klnalizacyjnych:

jeż;eli znojdują się one w slarrie
I

kanalizącljnlch

|a'ód

ej.

Zlbrania się wprowadzonia
(

i

i

wybuchowych, którlch punkt zaplonu znojduje
szczepóln ościbenzgn, n oJry, oleju opalov'ego, kofbidu, trójnitrclolu en u,

łłierąt'a w szczególności

się w lemperalurzp poniżej E'oc, g lł

gnojówki, gnojowiq' obornika, ścieków z kiszonek'

ścieków zawieĄąc1tch chorobotwórcze drobnoustroje pocltodące z:

.

obieklóv l! klórych

.

sracji

.

zakladów lecznic4łch dla

.

Iaboroloriów prowadzqcych badania z mźurialem zakaźlym pochodąc',m od zwieąąr.

sq

kriiodawstwa,

leueni chorzg na choroby aakabte'
.-

ałietąt, w klórych

ttł:ieaęta są leczone slacjongrnie

na

choroby zahaźnł

$8

I

l .Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ogranic:enie lub u/strłmąnie dostawy wody ora: za ograniczenie lub
wstrzymanie odbiont ścieków wywolane pr4czynami nie:awinionymi prez Pnedsiębiorsh,,,o:
I

I

I

a)
b)
c)
d)
e)
)

brakien wody na ujęciu,
zaniec:yszczeniem wody na ujęciu w sposób niebe:piec;ny dla :drowia i :ycia,

ą\/ąriąsieci , na c:as niezbędtry do usunięcia skątkóv awarii,
potr:ebą łięks:enia dopłyłu wody do celów preciwpożarovych.
pr:e,'u,ą \ł :asiląniu eneĘełyc:nym urąd:eń wodociągowych i łanali:acyjnych,

planotłanymi pĘerwami ełiązanymi
tv

E)

:

wykonylaniem

prac

konserwacyjno

-

rcmonlow)Eh urą&eń

od oc i ągow o- ka na l i ;acyj nyc h,

innyni prłczynani zaleznymi od odbiorcy uslug.

I

o'],łoo'ono.' orn,r" łeą
T

I

Podp,s

lr

{l

{i4

1

2.Pąedsiębiorstwo ma obowiązek informować odbiorcę o planowanych pĘenłach lub ograniczeniach w dostawie wody,
w sposób z:łyczajowo PrŻłjęty zwypruedaeniem co najmniej 72 godzinnym.
3.Pnedsiębiorstwo ma obowiązłk nietwlocznie poinJormować odbiorcę w sposób a+yczajowo P|zyjęty o zaishiabch
nieplanowanych przervach lub ograniczłniach w dostąwie wod! o ile czas ich trwąnio. przekracza ó godzin.
4.W ruie plano|9ąnej lub zaistniałej Przen y w dostax'ie wody prukraczającej 12 godzin Pnedsiębiorsń9o ma obowiązek
zgpel,nić zastępcłt punkt pobołu wody i poinlomować o tlmJakcie odbiorcę, wskaz'ljqc lokglizlcję zgstqrczego punktu
poboru wody.

$e

-i

!.

-l'

Pźedsiębiorstwo mq prawo odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kąnalizacyjne jeżeli:

a)
b)

prryłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie

c)

jakośćwprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów okrcślonych w przepisach prawą lub stwierdzono celowe

d)

zosląbstwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcią umowy, jąk
również prry celowo uszkodzonych albo pominiętych wodonierzach lub urządzeniach pomiarowych.
przgpadku odcięcia dostowy wody 7 przyczgn okłeślonych w us/. I lilb PnedsĘbiontwo jest obowiązane do

lf

z

pr:episami prąwa,

odbiorca usług nie uścilnależnościza petne dwa okresy obrachunkope nasrępujqce po dniu otnłmanig
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłat!'
uszkodzenie albo pominięcie unądzenią pomiarowego,

rówroczesnego udosrępnienia zlstępczego Pulrktu poboru wod! przeznaczonego do spoźycia przez lultzi

poinJormowania o możliwościachskorąyslanig z lego punktu.
.t.

I

o

:amiąne odcięcia doslawy vody lub zamknięcia pr:ylącza kanalizacyjnego orąz o mĘscach

i

i

sposobie

udostęl'nienią ząslwczego Punktu poboru wody Przedsiębiorstwo ząlłiadamia Powiatowego Inspektora sqnitamego,
Prc:ydenta Miasta, W'ójta cminy oraz odbiorcę usltę co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcią
w ody lub zamknięcia pr:yłącza kanalizacyj nego.
W:nowienie dostarczania wody i odprotładzanią ściek69 nąstępzie v ciqgl 48 4odzin od ustania'prryczyn odcięcia
dostały vody lub :anknięcia prylącza kanali:acyjnego na lvniosek i kos:t odbiorcy usłttg.

s.r0
Ro:!ic:enie :a :aopa!r:enie

I
T

odp rolv ad:anyc h

J.

I.

I

I

odprovad:anie ściekó|! naslęplie na Pods!a-vie cen i stąłłekoplat okłeślonychil
vodę i :biorolve odprolvąd:anie ściekóv orą: ilościdostarcianej w.ody i

v

śc i e kólv.

ą

y)

Ilośćodprovad:anych ściekóv uslalą się ną podsrą|yie wsłłz:ąń uf:ąd.cnia pomiaro|lego, a i/ ra:ie'jego braht jako
rótną ilości vody pobranej.

Il/ ro:li :enkt ilośi odprotvad:any śiek v ilośće:Poy)rolhie :użyrej wody tł,: lędnia ię vylą:nie v
ptzypulka dy wielkośćjej:tlżyiandlen el u talonaje tnapod tatłie dodatkove ovodomierą:ąn !ąIÓr)ahe o
nako:l d ioryntk
s/,

I

t

i

Ilośćulody dosląrc:onei do nientchomości srąla się na podstą|vie vska:ąń vodomiera glóvnego,
prrypad*ujego braka - tv oparciu o precięlne normy :ułcią łvody, okreśłone\łodrębnych prepisach.

T

l-

v wodę

taryfach :a zbiorotve :aopalrzenie

orlbiolco uslug.lokonuje zoplou zo.lostarczoną wot!ę i ollprowadzone ściehip tern,inie oklcślon n, wlokluąe, rrie
krótszynt uiż !1 -łhtiowy o.r .rar! jlj oląln0nin. okrcsen ohruchrnkowynt dht or|biorc! jes! okres miesięeały
lw nie$ięca|y,

2.

Zglos:ania pl:a: Odhiorcę uslug :tł's!ra:ań do tł1'sokościlukttĘ, nia vslr=yDItic jaj :upląry.

).

ll/ 1lt:y1tudku d plIry:ulic:ą -rię jąną Poc:lr PEys:ll,ch nole:ności lxb na ll\dunic Ołhion:|'uslttg łvracą sięjąw
tcmiric lł łni od ll iu :hr:rnilr v iosltt tl' laj sprulvic.
ulllttg otl'sallułtti ttsl(\l'or''n|i,

:gothic:

ohovi<1:ttjt1c1'ui

prłpisuni'

<a Żgodnośa

-data- )'"U9inałem

i

.l

t(!4Ź

L.
.
l

st2

'l| pr1,padlłu niasprąłnościlt'odomierą glóvncgo, iIośćpobranej vody ustala się na podstalłie śrcdniego :tt:ycia vody

v

oktcsie 6 miasięc1, pt:cd shłien/:eniem niesprult,ności lłodomiena, ą gdy nie jesr to mo:Iivc - na podstavie śrcdniego
tt, analogic:n1'u okmsic tpku ubieglego lub iloc:ynu średnio miesięcznego :u:ycia tłoĄl v roku ubicgĘn i
l ic:by micsięcy niespral'ności todoniu:a.

:uąłcia vody
I

-t
-t

t
I

-l
I

2.Na wniosek odbiorcy uslug Predsiębiorslwo dokonuje spralvd:enia prawidloltościdziątąnią vodomier:a'
3.|tl przypadku gdy sprav'd:enie prowidlolłościd:iąIanią nie poivierdżą zgloszonej
wodomieną, kos:ty zlłią:ane :jego spralłd:eniem poklyva odbiorca uslug'

prez O&iorcę

uslug niesprav,ności

s1r
!.Taryfy za zbiorove :ąopątEenie v woĄ i:biorowe odprowadzanie ścieków oglaszane sąw prasie lokalnej i na rablicy
oslos:eń v sied:ibie Pr=edsiębiorsfivą o,'d: ną slronie jnlernetovej Przedsiębiorsh|,ą - ||,|ł||,. pn'ik' om'pl.

2'Zmiana taryfy nie tł'ymaga:miany niniejszej umowy.

..

5r1

!.odbioiea usttę zobo|9iąZany jes! do natychmiąslowelo powiadonienia Prcedsiębiorstwa o stwier&eniu:envania
wodomierza, jeqo oslon, us:kod-nia vodomierzą, jego przemieszczeniu lub:aborzb.

plomby

pr4ppdl,łl zaboru wodÓrnier:ą zavinionego przez odbiorcę usług lub wykazanią, że uszkodzenie nastą1lilo:jego viny,
ilośćpobranej wody'.ńalic:a się odPoviednio do ilości, kórą nogla popłynąć pelnym pr.ekĄem rury pr4llącza

2,l|/

u,odociągowego od ostątnie4o odcłtu wodomier.ą.

-I

s15
odbiorca uslug może domagać się od Przedsiębiorsfu,a obniżenia nąleżnościokłeślonejw faktur'e u, razie dostą|ły 1|ody o
udokamentowanej pogorszonej bądź zlej jakości.

I

I

I

I

sIó
osoby repfezentujące Przedsiębiorstwo po ókazaniu legitymącji sluż,boA,ej i p'Bemnego upowairienia majq prawo wstę1tu
na tefen niełuchomości lub obieklu budoh,Ianego odbiolq, ł9 celu zpinstalowania lub demontażr! wodomierza glóvnego'
przeprowadzpnió kontroli ufądzenia pomigrowego, wodomiera głównego lub wodomierzp zainstalowanych 'prąl
punktach czerpalnych i dokonanią odcą,lu ich wskazań oraz dokonania 'badań i pomiarów, przpprotład7enia pneglądów
i napraw unqduń Predsiębiontwa, sprowdzenil ilości i jakości śćiekólv lqproiadzanych do sieci, odcięcig plłląąa
wodnego lub konalizlcinego lub ulożenia plomb na zamknięblch zowoląch a także usunięcia awarti plrylącąy.

s17

l.

odbiorca usług zobovięany jest powiadonić Przedsiębiors^a)o na piśmiew terminie 14-tu dni o faktąch sfutkujących

koniecznośc i ą :m i any um ou,y,

2.

JeżęIi odbiorcą ltsług :mienil adres lub siedzibę i nie zawiadomil o tyn Przedsiębiors
ułyslane prze: Predsiębiorshło poc:y,uje się za doręczone odbiorcy uslug.

3.

W rd:ie zniany wlaściciela (zar:ądcy) ąierachomości odbiorcę usług obciążą obowiązek wskĄ:ąnią no\9ego
wlaścicielą (:arądcy) nienlchomości ora: ponoszenia oplat za wodę i ścieki :a okres od zqlaarcia z nim umowy, nie
dlu:ej jednak ni:jeden miesiąc od daty l'skazania nowego wlaściciela (:ar:ądcy) nieruchomości-

,ą,

Iak ury ora: inne dokumenty

s18

l.

Umovę :atłarlo na c:as' nieokłeślony /

ełrełśkęaeałia

oŁ"*.",yginalem
podpi,

niepotŻ ebne skrośliĆ

I

Małachowicza

0 {i ł, 3

Autorska Pracownia arch. Macieja
ul.orłowskiego t7, 5I-637 Wrocław tel. (071) 345 26 54

oświadczenie projektantów

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że:
Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy
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Projekt budowlany częśćrysunkowa ARCHITEKTUM:
ProjeK zagospodarowania terenu; skala 1:500,
rys.

LIA
rys.2/A
rys. 3/A
rys.4/A
rys. 5/A
rys. 6/A
rys.7/A
rys. 8/A
rys' 9/A
'rys. 10/A

11/A
rys. LZ|A

rys.

13/A
rys. L4/A

rys.

15/A
rys' 16/A
rys. t7/A
rys. 18/A

rys.

Rzut piwnic; skala 1:100,

Rzut parteru; skala 1:100,
Rzut I piętra; skala 1:100,
Rzut więźby dachowej; skala 1:100,
Rzut dachu; skala 1:100,
Przekroj A-A; skala 1:100,

Przekrój B-B; skala 11100'
Elewacja północno
Elewacja północno

-

zachodnia (frontowa); skala 1:100,
zachodnia (frontowa)- kolorystyka;

skala 1:100
Elewacja północno - wschodnia (boczna); skala 1:100

Elewacja północno - wschodnia (boczna) - kolorystyka;

skala 1:100,
Elewacja południowo - Wschodnia (tylna); skala 1:100
Elewacja południowo * wschodnia (ty|na) - kolorystyka;

skala 1:100,
Elewacja południowo - zachodnia; skala 1:100,

Elewacja południowo

- zachodnia - kolorystyka; skala

1:100

Zestawienie stolarki okiennej; skala 1:50
zestawienie Wewnętrznej stolarki drzwiowej i ślusarki;

skala 1:50

-

rys.

19/A

Zestawienie Wewnętrznej stolarki drzwiowej, skala 1:50

ProJekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kości€le
Pokoju w Swidnicy.

\o

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza
ul.orłowskiego LL,5L-637 Wrocław tel. (071) 345 26 54

*

{"i {}

4

r

II. Ekspertyza techniczna budynku

III. Projekt budowlany INSTALACIE SANITARNE:
Opis techniczny

Projekt budowlany częśćrysunkowa INSTALACJE SANITARNE:

rys.IS/O Plan sytuacyjnY 1:500
rys. IS/1. Rzut piwnic - instalacja c.o'; skala 1 100'
Rzut parteru - instalacja c.o'; skala 1 100,
rys. ISl2.
rys. IS/3. Rzut piętra - instalacja c'o.; skala 1:100'
rys. IS/4. Rzut parteru - instalacja kan. sanit.; skala 1:100,
rys' IS/5. Rzut piętra - instalacjakan. sanit.; skala 1:100,
rys. 15/6. Rzut parteru - instalacja wody; skala 1:100,
rys. IS/7. Rzut piętra - instalacja wody; skala 1:100,
rys. IS/8. Rzut parteru - instalacja gazu; skala 1:100,
Rzut piętra - instalacja gazu; skala 1:100'
rys. IS/9'
rys. IS/10. Rzut piętra - instalacja klimatyzacji; skala 1:100,
rys. IS/11. Rzut poddasza - instalacja klimatyzacji; skala 1:100,
:

:

V Projekt budowlany INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Opis techniczny

Projekt budowla ny częśćrysu n kowa INSTALACJ E ELEKTRYCZN E :
rys. IE1 - Rzut piwnic' Instalacje siły i gniazd wtykowych.
rys. IE2 - Rzut parteru' Instalacje siły igniazd Wtykowych. Połączenia
wyrównawcze i uziomy'
rys. IE3 - Rzut I piętra. Instalacje siły i gniazd wtykowych'

rys. IE4 - Rzut dachu. Instalacje siły i 9niazd wtykowych'
Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
Pokoju w Swidnicy.

\?

Autorska Pracownia arch' Macieja Małachowicza
ul.orłowskiego 11' 51-637 Wrocław tel. (071) 345 26 54

i: łJ 4'7

rys. IE5 - Rzut dachu. Instalacje odgromowe.
rys. IE6 - Rzut piwnic. Instalacje oświetleniowe.
rys. IE7 - Rzut parteru. Instalacje oświetleniowe.
rys. IEB - Rzut I piętra. Instalacje oświetleniowe'
rys. IEg - Rzut parteru. Instalacje teletechniczne.

rys'

IE10 - Rzut I piętra' Instalacje teletechniczne.

rys. IE11 - Schemat zasilania.
rys. IE12 -- Rozdzielnica

RP

rys. IE13 -- Rozdzielnica RG
rys. IE14 - Rozdzielnica RG
rys. IE15 - Rozdzielnica
rys. IE16 - Rozdzielnica

R1
R1

VI Projekt budowlany: INSTALACJA POWIADAMIANIA O POZARZE
VII Projekt budowlany INSTALACJA POWIADAMIANIA O NAPADZIE

Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
Pokoju w Swidnicy.
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l. Projekt budowlany, częśćopisowa
7, Przedmiot opracowania

jest pĘekt remontu z przebudową zabytkowego
budynku na Placu Pokoju 6 pny KościelePokoju w Świdnicy na Dolnośląski
Instytut Ewangelicki w Świdnicy. Remont obejmuje roboty związane z poprawą
Przedmiotem opracowania

stanu technicznego budynku, przywróceniem pierwotnych otworów okiennych
Przebudowa dotyczy wmontowania instalacji klimatyzaryjno-nawiewnej w
pomieszczeniach w których przechowywane są księgozbiory parafii.

2. Podstawa opracowa

n

ia

Podstawą opracowania jest umowa zawańa pomiędzy zleceniodawcą a Autorską
Pracownią arch. Macieja Małachowicza 50 - 111 Wrocław, ul'orłowskiego 11'

51-637 Wrocław.

3. Zakres opracowania
W związku ze zb1m stanem technicznym budynku przewidziano zakres prac po_
zwalający na podniesienie standardu użytkowników obiektu oraz przystawaniu
pomieszczeń w których składowany jest księgozbiór parafii do bezpiecznego
przechowywania ksiąg' obiekt wymaga pzeprowadzeniu remontu kapitalnego
polegającego na: modernizacji wszystkich instalacji , dostosowaniu obiektu do
wymogów przepisów budowlanych i dostępnościdla osób niepełnosprawnych, remoncie elewacji oraz dachu budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i
termicznych.

4. ogólne założenia proiektowe
Podniesienie standardu technicznego i technologicznego pomieszczeń,
Wymiana pokrycia dachowego i częściwięźby,
Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku pleban' przy Kościele
Pokoju w Swidnicy
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-

zbicie Wszystkich tynków zewnętrznych,
wykonanie nowych posadzek i podłóg,

-

odtworzenie historycznego wyglądu elewacji,

poprawa termicznych właściwości
budynku

-

ii ti 4

!i

(tynki termoizolacyjnych'

docieplenie stropu na gruncie i nad piętrem)
Wymiana kotła gazowego,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie hydroizolacji budynku, przepona pozioma

-

iniekcyjna,

pionowa- opaska wokoł budynku,

-

modernizacja instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o. w budynku'
wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w pomieszczeniach do
przechowywania księgozbioru,

-

'

remont ogrodzenia,

5. CharakterysĘka obiektu

Budynek plebanii, usytuowany jest w obrębie zabytkowego założeniaKościoła
Pokoju' Pełni funkcję mieszkania pastora oraz archiwum przykościelnego.

5.1. Ocena stanu technicznego obiektu

-

Dla budynku została opracowana eksperĘza techniczna stanowiąca integralną

częśćprzedmiotowego projektu.

obieK nadaje się do remontu i przebudowy.

5.2. Wskaźniki powierzchniowo

- kubaturowe obiektu:

Budynek przy Placu Pokoju 6 w świdnicy
2 kondygnacje + poddasze nieużytkowe,

częściowepodpiwniczenie
Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
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Powierzchnia zabudowy
budynek główny

237,9O m2

łącznik

68,83 m2

oficyna

72,07 m2

37818m2

RAiZEM
powierzchnia netto

359,10 m2

budynek główny
(W

tym objęte projektem)196,05 m2

łącznik

132,06 m2

oficyna

94,It mz

RAZEM

(objęte projektem)

422,22 m2

kubatura
budynek główny

'

2448 m3

łącznik

533 m3

oficyna

558 m3

RAZEM

3539 m3

wysokośćbudynku głównego wynosi

14136 m

wysokośćoficyny z łącznikiem Wynosi

9121 m

-

budynek posiada instalacje: elektryczną wodociągową sanitarną gazową

Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
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symbol
0.01
0.02
0.03
0.04

5.3. Zestawienie Powierzchni obiektów:
nazwa pomieszczenia Posadzka
Płytki ceramiczne
Komunikacja
Płytki ceramiczne
Piwnica
Płytki ceramiczne
Komunikacja
Płytki ceramiczne
Piwnica

1.05

Przedsionek
Korytarz
salka edukacyjna
salka edukacyjna
Kancelaria/czytelnia

1.06

Przedsionek

1.01
L.O2
1.0 3

1.04

L.O7

1.08
1,09

sanitariatóW

Sanitariaty

Deska podłogowa
ceramika
ceramika
ceramika

Pomieszczenieporządkowe ceramika
Pomieszczeniepomocnicze ceramika

L,r4

Pomieszczenie księgozbioróW ceramika

1, 15

Pomieszczenie księgozbiorów ceramika

1,1 1
L.,12

1,16

WC

ceramika
ceramika
ceramika
ceramika

ceramika

Suma:
2.Or
2.O2

Pomieszczeniepomocnicze Deskapodłogowa
Pomieszczenietechniczne Deskapodłogowa

2.04

Komunikacja
Schody

2.O5

Pomieszczenie księgozbioróW Deska podłogowa

2.03

2.06

wc

24,59

6,77

35,74
33,95
35,32
28,89
3,96
19,67
L,26
29,86
4,A3
10,16
10,33
4,03
15,43
L4t77
2,45

Deska podłogowa

1,13

10

A,87

4,3

ceramika

Komunikacja
Pomieszczenie socjalne
Komunikacja
Schody

1.

powierzchnia

27,4a
Suma'. 67,7r.

Płyty kamienne

ceramika
Ceramika

ceramika

'l

254,95

16,48
36,25
I2,O2
3,34
3?,OL
2,73

suma:102,83

m2
m2

mz
m2

mz
mz
mz

rnz
mz

ń2
rfl2
m2

mz
m2
m2
m2

rnz
m2

mz
m2
rn2
m2
m2
m2
m2

mz
m2
m2

m2
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6. Opis zagosPodarowania tetenu
Projekt nie paałiduje zmiany obeorcgo zagospodarowania terenu, wycinki ani nasadzeń dzew i krzewów. Projekh4'e sĘ odmalowanie ishlejącego muru, wymianę dańówki emmicznej na korcnie i założenie w otwoze bramnym kuEj

-

lGty i bnmy dekowej drewnianej.

Gospodarowanie odpadami: wykorzystane są istniejące śmietnikispełniające warunki
lokalizacji, znajdujące się poza obszarem opracowania'

7. Opis prac budowlanych
7.1. Etapowanie prac budowlanych
1. Plzygotować plac budowy i miejsca składowania materiałów,
2. Przeprowadzić prace rozbiórkowe,

3'
4.

Wykonać projektowane pzebicia w ścianach oraz uzupełnienia, wymianę stolar_
ki i więźby budynku z pokryciem dachowym wraz z rozprowadzeniem instalacji.
Przeprowadzić prace wykończeniowe.

7.2. Roboty rozbiórkowe i porządkowe'
7.2.2 Poddasze

-

- rozbiórka dachówki i ołacenia połaci, obróbek blacharskich
_ rozbiórka drewnianej konstrukcji więźby dachowej z pozostawieniem ścian
szczytowych

po ich uprzednim usztywnieniu rozporami mocowanymi do belek

stropowych, odzysk częścibelek drewnianych (ok' 10

o/o)

do ponownego

wbudowania

- rozbiórka zasypki stropowej i podłogi (pozostawienie belkowania)

_

demontaż okien
rozbiórka częściprzewodów kominowych (od poziomu poddasza)

Projekt budow|any remontu z pnebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
Pokoju w Swidnicy.
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7.2'3 I piętro
- skucie tynków wewnętrznych dla odsłonięcia budulca ścianekszkieletowo-

ryglowych konstrukcji szachulcowej
- rozbiórka ścianekdziałowych przewidzianych do wyburzeń
- demontaż drzwi i okien

_

demontażWyposażenia instalacyjnego (ruraż, grzejniki)

7.2.4 Parter
- rozbiórka ścianceglanych wg. oznaczeń wyburzeń w częścirysunkowej
- skucie istniejących posadzek
- demontaż drzwi i okien
- demontaż wyposazenia instalacyjnego (ruraz, grzejniki)

7.2.5 Piwnice

_

odgruzowanie piwnicy pod łącznikiem
skucie istniejących tynków
odczy szcze

pleba

n

ie cegieł ściani stropów piwnicy pod głównym budynkiem

n i

7.3. Roboty murarskie i betoniarskie
Zawęzić otwory drzwiowe w elewacji północno - wschodniej.

Wykonać stylizowane zadaszenia nad drzwiami i nowym oknem, wykorzystujące

jako oparcie istniejące filary iprzyporę'
Po odkuciu portalu w elewacji południowo wschodniej skorygować kształt iwymiary otworu drzwiowego (wg rys 13/A).
Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
Pokoju w Swidnicy.
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Zamurować okienko W płd - Wsch ścianieoficyny.
Wykonać nadproża nowoprojektowanych otworów okiennych i drzwiowych w ele_
wacji płd - wsch oraz pn - wsch.
Przemurowania wykonać

z cegĘ pełnej ceramicznej klasy 15

MPa na zaprawie

-

cementowo-wapiennej marki 3 MPa w grubościach nawiązujących do istniejącego

-

Połączenia nowych ścianz istniejącymi wykonać poprzez strzępie co

_
_-

muru.

-

3 warstwy

cegieł.

Ściany wydzieleń funkcjonalnych wykonać z cegĘ pełnej. Możliwe jest
wprowadzenie elementów drewnianych zdemontowanych z konstrukcji dachu lub
innych ścian.

7.4. Roboty termomodernizacYjne
-śęianyzewnętrzne * tynk termoizolacyjny
- strop poddasza: wełna mineralna gr.20 cm
- strop nad piwnicami, posadzka przyziemia : styropian twardy EPS 100, 9r.10
cm

7.5. Roboty Ęnkarskie i sztukatorskie
Wykonać nowe tynki, zalecany tynk termoizolacyjny. odtworzyć i uzupełnić wg
zachowanych profili dekorację sztukatorską elewacji. W pańerze elewacji pd -

wsch budynku mieszkalnego wykonać boniowanie. W pd _ wsch ścianieoficyny
Ęznika wykonać obramienia (opaski Ęnkowe) okien i dnwi'

i

Wnętrza - tyki wapienno cementowe, gładkie,
Konserwacja sztukaterii wewnętrznych (sufit pom. 1.03) Wymaga nadzoru

uprawnionego konserwatora tech nologa'

Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
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7.6. Roboty malarskie
Budynek pomalować zgodnie z rysunkami projektu kolorystyki, stosować farby
silikatowe zgodne ze wskazaniami producenta systemu termoizolacji.
Elewację zabezpieczyć hydrofobowo'

7.7. Roboty dekarskie, blacharskie i ciesielskie.
ZuŻyte elementy więŹby dachowej wymienić zgodnie z ustaleniami w częścikon-

strukcyjnej. Wymienić łaty i kontrłaty. Pokrycie dachowe

- dachówka ceramiczna,

karpiówka, trojkątna układana w łuskę. Założyćrynny i rury spustowe. opierzenia blacharskie i orynnowanie wykonać z blachy miedzianej lub cynkowo-tytano-

wej. Przekrycie hełmu sygnaturki - blacha miedziana. Wykonać nowe listwy maskujące krawędzie połaci, przepustnice, ławy kominiarskie, barierki ochronne zabezpieczające przed osuwaniem się nawisów śniegowych.W dachu przewidzieć
*yła'y. Gzymsy oraz inne potencjalne miejsca gniazdowania zabezpieczyć odgołębiaczami.
Wymienić dachówkę na odsadzce w miejscu styku konstrukcji murowanej i szachulcowej oflcyny.

Konstrukcja sygnaturki wg rys. wykonawczego. Pokrycie

-

blacha miedziana.

7.8. RoboĘ sztukatorskae
Dekorację architektoniczną odtworzyć w oparciu o zachowane relikty. Podczas
prac rozbiórkowych zabezpieczyć zachowane fragmenty dekoracji celem przywró_
cenia odpowiednich profili (wg wskazań w trybie nadzoru autorskiego).Gzyms od
strony południowej należy uzupełnić. Gzymsy i opaski ciągnione' Gzymsy i parapety Wymagają opierzeń, system gzymsów powinien posiadać odpowiednie zaczepy mocujące oraz odporność.

Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
Pokoju w Swidnicy.
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7,9. Roboty stolarskie
Wykonać indywidualne drzwi iokna Wg zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej.
Uzupełnić ubytki (wg potrzeb, decyzja w trybie nadzoru) zabytkowych drzwi D1.

7.10. Roboty Posadzkarskie
Wykonać posadzki ceramiczne i kamienne w9 zestawienia 5.3.

7.11. Roboty kamieniarskie
Po odkuciu (odsłonięciu) portali kamiennych w budynku głównym podjąć decyzję
o sposobie ich konserwacji

/ uzupełnienia' Mniejsze ubytki uzupełnić sztucznym

kamieniem.

7.12. Roboty kowalskie
Wykonać kraty kute wg zestawienia ślusarki. Zawiasy kraty K2 dopasować do istniejących haków. Wykonać zawiasy drzwi D3 (sprawdzić lokalizację istniejących
haków) i bramy B wraz z hakami. Pozostałe okucia, zamki, klamki, szyldy wykonać jako indywidualne, dobór w trybie nadzoru. Zaleca się wtórne

wykorzystanie zabytkowych elementów (znalezionych w obiekcie lub pochodzących z innych budowli).

7.13. Roboty instalacyine'

_
-

remont i wymiana istniejącej instalacji c'o. z wymianą kotła (w9 proj.
branżowego),

remont iWymiana istniejącej instalacji gazowej (wg proj. branżowego),
wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w modernizowanych
pomieszczeniach do przechowywania księgozbioru (w9 proj. branżowego),
remont iwymiana instalacji elektrycznej (wg proj. branżowego),
instalacja powiadamiania o pożarze obejmująca swoim zasięgiem również
poddasze oficyny, na którym umiejscowiono a9regaty klimatyzatorów (w9
proj. branzowego),

-

instalacja powiadamiania o włamaniu (w9 proj. branżowego)

Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
Pokoju w Swidnicy.
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7.14. Roboty wykończeniowe

-

W pomieszczeniach sanitarnych

iw miejscach narazanych na zwiększone działa-

nie wilgoci załoŻyć Wymaganą hydroizolację itaśmyhydroizolacyjne (narożniki

i

przejściainstalacyjne)
Podłogi w łazienkach gres (dobór w trybie nadzoru)

ścianyw łazienkach do h=220 okładzina ceramiczna szkliwiona, cokolik.

'-'

Posadzki ceramiczne - dobór w trybie nadzoru

-

Stolarka drzwiowa indywidualna - drzwi drewniane płycinowe w9 zestawienia
stolarki. Przewiduje się wykorzystanie częściistniejącej stolarki w9 zasady:

-

Xlx-Wieczną stolarkę wprowadza się w historycznych otworach drzwiowych, w
nowych otworach stolarka nowa.

Stolarka okienna wykonana indywidualnie, wg zestawienia stolarki okiennej:
okna jednoramowe z szybą zespoloną K=I,I z indywidualnie dobranymi profilami
(wg rys. wykonawczych), w lukarnach jednoramowe okna z indywidualnymi pro-

filami (wg rys. wykonawczYch)

-

8, Inne

8.1. Dostępnośćdla osób niepełnosprawnych'
Pomieszczenia parteru dostępne są dla osób niepełnosprawnych ' Zaprojektowano
otwory drzwiowe nie mniejsze niż 90cm oraz dostosowano węzeł sanitarny na
parterze dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

-

Wejścia do budynku przystosować dla potrzeb osób niepełnosprawnych (niwela-

cja progów i róznic poziomów terenu i posadzki)

8.2. Uwagi
Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
Pokoju w Swidnicy.
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prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z doku-

mentacją projektową i sztuką budowlaną
w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w

trybie nadzoru autorskiego,
wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z
autorem opracowan ia,podczas prac budowlanych istnieje możliwośćod krycia
elementów niezainwentaryzowanych, odkryte relikty udokumentować, odpoWiednie działania należy ustalić z projektantem,
elementy detalu architektonicznego, sposoby wykończeń elementów oraz
szczegółowe rozwiązania techniczne wykonać wg rysunków wykonawczych
oraz ustaleń w trybie nadzoru autorskiego,
istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych wa_
runków pozwolenia na budowę są dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o
zmianie pozwolenia na budowę (art' 36a ustawa z dn' L7 VII 1994r' Prawo
'

Budowla ne

z późniejszy mi zmianami)

prace pruy poszczególnych elementach projektu mogą wykonywać jedynie

osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie. uprawnienia do wykonywania
tych prac,
zachować szczególną ostrożnośćw trakcie prac zabezpieczających elementów
zagrożonych katastrofą prace wykonywać pod uprawnionym nadzorem.
opracował:

dr inż. arch' Maciej Małachowicz
nr. upr. 383 /82/u,t BP|g€8/8UWBPP

/L*
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PRoGRAM REMoNTU z PRZEBUDoWĄ
NAPRAWY I WZMoCNIENIA UsZKoDZoNYcH ELEMENTÓW BUDYNKU

_

1. Usunięcie skutków zawilgoceń murów i likwidacja przvczvn ich
WvstęDowania

- We wszystkich pomieszczeniach, w których występują zawilgocone lub
zasolone tynki należy je usunąć i ponownie nałoŻyćtynki renowacyjne, odporne
na działanie szkodliwych soli.

Stosując tynki renowacyjne należy przestrzegać ponizszych wytycznych a takze
Wytyczne przejętego producenta systemu
:

(zalecane systemy Współczesnej chemii budowlanej scHoMBURG, HENKEL,
DEITERMANN, EMMERS, WTA, OMBMN, WEBAC i |NNC)
*
podłoża: stare, zniszczone izaso|one tynki skuć do wysokości
'Przygotowanie
50-80 cm powyżej Widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia.

-

Usunąć luźne i nie związane cząstki, zmurszałą zaprawą i fragmenty muru.
Wykuć lub wydrapać zaprawę ze spoin na głębokośćok. 2 cm.
Powierzchnię oczyścićmechanicznie.
* Wykonaniu obrzutki jako warstwy półkryjącej. Jej grubośćnie powinna

przekroczyć 5 mm imusi być wykonana z materiałów iw sposób zalecony przez
producenta systemu
* Tynki renowacyjne muszą być przygotowane i nakładane w sposób zalecany

,

przez producenta systemu.
Szczególnie istotny jest sposób i czas mieszania. zapewnia to właściwąobjętość

-

porów w gotowej do nałożenia masie.
* Powłoki malarskie muszą się charakteryzować odpowiednio wysoką

paroprzepuszczalnością. Do wymalowań nadają się zasadniczo wszelkiego
rodzaju dyfuzyjne powłoki malarskie' Szczególnie zalecane farby na bazie
Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
Pokoju w Swidniry.
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mikroemulsji silikonowych, ale stosowane są także farby silikatowe
(krzem

ia

nowe)

- Wykonać przeponę poziomą i izolację pionową murów podziemia(poniżej

podano przykładowe rozwiązania materiałowe firmy SCHOMBURG)

t

SCHOI'BURG Polska 3p' z o.o.
sklęczkowska l8a

ul.

PL

99300

K tno

(O-24\ 2g?3 42
tax (0-211 263 a1 27

tet

sr;rłoMBURa
Rysunek technlczrry

ełnail: biuro@chombu.g.pl

2.5O.1

IJszczelnienie ścianyod zewnątrz
poziom wody gruntowei
poniżei poziomu posadzki

Pr.ópona poziom. Aquafn-F lub AquatrnsmK
wypoln|onie olwoóu, łkocrat-B
3. Neut ali:acja so:i Esco+luat

{

.

2.

a' obr'ud(a pó'l'kryiąGs z z.pralry cemGntowsi
z dod.ódem Asopla3t" z
5. tlJy.ó'wnanie podtoź5 Tho]mopalGP{
6.Tynk renowacyJny Thotmopal-SR22 lub

l

6

ThermopalśRa4
7. Szp.chla trapienno-tr.chltowE Tbemopal-

5

FS3:l (opcia)
8.

Porłłoł.maL.aka ffuzyina Tago3'lc'

Taeoslt"Profi (opcla)
9. Tynk cemcntowy z dodalł}em Agopla3t_Iz
{o. lŻolacia prtec]wwalgoclorE Aquaffn-2x
2

,.,-,*li!.Sr

--

Przopona pozloma:

metoda

mcloda

ś.ed'!lca otwońwl

30 lrnml
30 -,{5"
gr. muru

{2

Nachyleni€:

GłębokGść:

RoEBtaw:

grawltacyJna

<

t5 lcml

trirus

8

lcml

-

{8 lmml

o-3(r

gr. muru minus 8
lO - 20 lcml

lcml

Ry.!mł ni. q.aĘUi. xaFaricb *pcdńrr t..nilczry.h ad.dnb.b'
lnLgEluąc4acił9ouryilago lFu*u sLrolĘ rtdnnci. ac!'t zD 9€aDgólĄEh mararÓ'.
Bi o..rdćy l*hnLŻri i ał_d't *.i.b T.i$liaołł.nddi

sŻ.*gółoi'yćn |n!Órm.il !.flr.a'L
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a) Przepona pozioma preparatem Aquafin-F metodą 9rawitacyjną'
Przeponę Wykonać powyżej posadzki We Wszystkich ścianach nośnych.
Metoda grawitacyjna polega na nawierceniu w wilgotnym murze otworów
w jednym lub dwóch rzędach. średnicaotworów powinna Wynosić 30 mm,

maksymalna odległośćmiędzy otworami 15 cm, kąt pochylenia 30-45 stopni.
otwory powinny się kończyć B cm przed licem muru.
Ze względu na możliwośćwystępowania w poziomie odwieńów muru
mieszanego (ceglano-kamiennego) zaleca się wykonanie odwiertów próbnych.
Przeponę wykonywać jedynie w częściceglanej muru.
Po starannym przedmuchaniu otworów spręzonym powietrzem wlewa się,

z

reguły trzykrotnie preparat Aquafin-F w ilości15 kg/mZ przekroju

poziomego nawiercanej ściany.
Preparat działa dwufunkcyjnie : wchodzi w reakcję z wolnymi jonami wapnia,
przekształcając je w związki nierozpuszczalne, zasklepiające kapilary oraz
powoduje hydrofobizację muru.
b) Wypełnienie otworów płynną zaprawą Asocret-BM, zużycie 5 k9/m2 przekroju

poziomego mu ru.
c) Na zewnątrz wykonać izolacje przeciwwilgociową przy uzyciu preparatu
Aquafin-2K na uprzednio oczyszczonym podłożu stosując tynk cementowy
z dodatkiem Asoplast-MZ, jako powłokę hydroizolacyjną.
Izolację chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi np, przez wyłozenie
folią kubełkową typu TEFOUND (maty drenażowo-ochronne) lub styropianem.
Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia muszą mieć podłoze mocne i
stabilne wolne od substancji mogących pogorszyć przyczepność(luźne i nie
związane cząstki usunąć). Stosować preparaty gruntujące.

Projekt budowlany remontu z przebudowązabytkowego budynku plebani przy Kościele
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budvnku łącznika od strony północnej

Uszkodzony fragment ściany(odspojony) należy ponownie przemurować po
uprzednim podstemplowaniu stropów poddasza dla odciążenia ściany.
Po wykonaniu stemplowania należy przystąpić do rozbiórki uszkodzonego

fragmentu ścianyna wysokość3-5 cegieł powyzej i poniżej rysy na szerokość
50-60 cm z każdej strony' Po rozebraniu uszkodzonego fragmentu ściany
należy dokładnie oczyścićz resztek zaprawy idokładnie zmyć wodą.
Przystąpić do murowania z zachowaniem prawidłowego wiązania nowych
Warstw ze starymi. Stosować zaprawę min' 5 MPa (50).
Po uzyskaniu przez zaprawę w spoinach wymaganej wytrzymałościwe

wszystkich przemurowanych fragmentach ścianmożna przystąpić do
rozebrania konstrukcji odciązających ścianę, jak równieŹ do tynkowania
zam urowanych jej fragmentów.

W miejscach drobnych zarysowań dla wzmocnienia ścianystosować
Wzmocnienia muru prętami stalowymi. Tynk usunąć na szer. conajmniej
50 cm z obu stron zarysowania. Następnie usunąć zaprawę ze spoin na
głębokość2-3 cm, takŻe 2-3 spoiny powyżej i poniżej rysy. Po dokładnym

oczyszczeniu i zmyciu Wodą spoiny wypełnić zaprawą naprawczą i wcisnąć
w nią pręty stalowe fi 8 odpowiedniej długości(ok. 1m)' Pręty daje się nie
rzadziej niż co trzecią spoinę. Po wciśnięciu prętów uzupełnić zaprawę

W

spoinach, a po jej związaniu otynkować ścianę.

Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
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Zasady powyższych Wzmocnień przedstawiają szkice poniżej

erźeńurowa''ie usz}odzonej, ściany
Zbrojenie ściani filarów
1.
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4. Przesklepienia nad nowvmi otworami (przebicia)
W miejscach przebić stosować podciągi stalowe z ksztaftowników walcowanych o

przekroju dwuteowym ze stali St3SX.
Projekt budowlany remontu
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Po wykuciu gniazd w przewidywanych miejscach oparcia belek stalowych w

miejscach oparcia podciągów założyćblachy węzłowe 9r.B mm i osadzić je na
zaprawie cementowej M5 na kilka dni przed osadzeniem belek. Następnie nad
górną krawędzią projektowanego otworu wykuwać z jednej strony bruzdę i
założyćw niej odpowiednio jedną bądź dwie belki stalowe. Następnie to samo
wykonać z drugiej strony zakładając pozostałe belki nadprożowe.

Przy podciągach stalowych wszystkie belki połączyć w strefie podporowej
śrubami M12 a krawędzie pionowe otworu wzmocnić kątownikami stalowymi.
Przestrzeń nad belkami starannie klinować klinami stalowymi zapewniając ciągłe
oparcie muru na całej długościstopek dwuteowników.
Belki stalowe owinąć siatką Rabitza. Przewiduje się obetonowanie belek
stalowych.

5' Wzmocnienia stropu drewnianego nad pańerem w oficvnie
(pomieszczenia księgozbiorów na I pietrze) - w trakcie robót budowlanych
W trakcie robót budowlanych dokonać odkrywki belkowania stropów dla oceny

technicznej belek iewentualnej ich kwalifikacji do dalszego użytkowania.
W przypadku zbutwienia belek należy dokonać wymiany stropu'
W przypadku dobrego stanu technicznego należy zinwentaryzować przekrój
dla określenia nośnościstropu, względnie jego wzmocnienia.
Informację o dopuszczalnym obciążeniu zmiennym umieścićw pomieszczeniach,
w których mają być 9romadzone księgozbiory.
6. Wzmocnienia elementów konstrukcvjnvch wieźby dachowei
Elementy drewniane w trakcie remontu poddać ocenie technicznej pod kątem
kwalifikacji technicznej i koniecznych wzmocnień lub wymiany Wg stanu
istniejącego.
Całośćelementów

d

rewnianych poddać zabiegom

im

pregnacyjnym preparatami

Pro]ekt budowlany remontu z przebudowązabytkowego budynku plebani przy Kościele
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owadobójczymi i 9rzybobójczymi oraz ogniochronnymi np.FoBoS 4 do granicy
niezapalności Wg. instrukcji stosowania, metodą smarowania lub opryskiwania po
przednim oczyszczeniu drewna stalową szczotką.
W dachu przewidzieć wyłazy i ławy kominiarskie. Nad dolą krawędzią dachu

stosować barierki ochronne ograniczające zsuw nawisów śniegowych.
7. Rozbiórka i odtworzenie komina ponad dachem
Przechylony komin w oficynie od poziomu poddasza należy rozebrać iwykonać
jako nowy w nawiązaniu do istniejących kanałów.
itr!,.!

jirt, b$Cl

HNYCTUK
tnrDlrult(tJn0.bEdoyhnet

dor

l|ułl$!!ł l].
Nr

i1łj#;11l'jlg#'ł''
goł/0l p'o.t.l.ń.
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INFoRMACJA DoTYczĄcA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

I

L

L
I

Nazwa i adres obiektu budowlanego : Budynek plebani

I

I

świdnica,Plac Pokoju 6

|t
_
I
I

L

ot'
Imię i nazwisko Inwestora

I

Adres Inwestora

:

:

L

Imię i nazwisko Projektanta
Adres Projektanta

Parafia EwangeIicko-Augsburska
58-100 SWIDNICA, Plac Pokoju 6

I

I

:

n'.

:

:

mgr inż. Andrzej Hryciuk
58-1oo Świdnica ul. Zmorskiego 10

L

t
L
l
1

!
l
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r. ZAKREs RoBoT DLA cAŁEGo ZAMIERZENIA BUDoWLANEGo
Robotv związane z urządzeniem zaplecza i olacu budowv

ogrodzenie posesji kompleksu budynków Parafi i Ewangelicko-Augsburskiej
istniejące.

oznakowanie placu budowy tablicą informacyjną.
pomieszczenia higieniczno-sanitarne isocjalne dla pracowników w budynkach na
terenie posesji.

I

sprzęt ratunkowy ipierwszej pomocy w budynku Kancelarii Parafii.
Miejsca składowania materiałów budowlanych w obszarze posesji.

I

Urządzenie zbrojarni iwęzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu w obszarze

I

L

I
rL

'
|L

{i {}

Posesji.
Nie przewiduje się stosowanie sprzętu zmecha nizowanego ipomocniczego z
Wyjątkiem samochodów transportowych z istniejącym wjazdem od ul. Kościelnej.
Robotv ziemne

Wykopy liniowe pod przyłącza sieciowe, izolację ścianpodziemia.

I
I

lL
1
L

Robotv budowla no- mo ntażowe

- roboty rozbiórkowe elementów więźby dachowej, obróbek blacharskich
- roboty remontowe związane z wykonywaniem przekuć W istniejących ścianach
- wykonanie ściandziałowych, nadproży
- Wzmocnienia spękań i zarysowań w ścianach

przebicia w istniejących ścianachz osadzeniem nadprozy
- montaż konstrukcji więźby dachowej, impregnacja ognioochronna

L

owadobójcza elementów drewnianych

!

spustowe).

i

- wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie (parapety, rynny' rury

izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne
- montaż i demontaż typowych rusztowań
Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
Pokoju w Swidniry.
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- roboty Wykończeniowe : tynkarskie, stolarskie
- wykonanie instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej

I

L

- wykonanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych

I

*.zystkie roboty wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby

L

up

rawn io nej.

I

L

L

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH oBIEKToW BUDoWLANYCH

L
,

Budynki istniejące Parafii Ewangelicko-Augsburskiej'

I

I

ogrodzenie posesji z bramami ifurtką.

L
I

L
'

I

3. ELEMENTY ZAGoSPoDARoWANIA DZIAŁKI, KToRE MoGĄSTWARZAC
ZAGRoZENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDRoWIA LUDZI

I

I

1

Nie projektuje się.

1

4' ZAGRoZENIA W cZAsIE WYKoNYWANIA RoBóT BUDoWLANYCH
- roboty ziemne - obsunięcie skarpy wykopu
- roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe

-

możliwośćupadku (prace na

wysokościach),
zabezpieczenia dróg komunikacyjnych i dostępu do innych użytkowanych
obiektów

- roboty ciesielskie

-

możliwośćupadku (prace na wysokościach), prace ze

środkami
chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów
d

rewnia nych )

- roboty zbrojarskie

-

ręczne przenoszenie elementów zbrojenia

Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
Pokoju w Swidnicy,
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I

roboty betonowe

-

l: łl !; li

-

nie dopuścićdo przeciążenia mieszanką betonową

- roboty instalatorskie

-

porażenie prądem

L
I

sPosoB PRoWADzENIA INsTRUKTAŹu pRRcowruIKÓW
N LEBEzPIEczEŃsrwou z reg u lacja m i prawnymi

I

L

5.

L
l
L
,
I
l
L
l

- Kierownik budowy lub Inwestor zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ
zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego oraz z & 6 pkt.2b Rozporządzenia

I

I

I

I

I

!
1
I

L

I ZAPoBIEGANIA

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06'2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr I2O poz.Ll26).
Kierownik budowy winien opracować projekt organizacji placu budowy
harmonogram realizacji prac budowlano-montażowych

i

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w tym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia
budowlane

- Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować ogólne przepisy bhp
zawa rte W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn'26'o9'1997 r'
Wraz

z

późniejszymi zmianami z dn'Il'o6'2oo2 r

przeprowadzić Wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym Planem
BIOZ i warunkami bhp

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest
zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami
(hełmy, rękawice ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia :

urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŻeń

-

związanych z wykonywaną pracą.
Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające

i

ochronne.
Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
Pokoju w swidnicy.
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Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty'
- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na
budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego nalezy omówić sposób
prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagroŻenia oraz sposoby

zabezpieczeń
- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu
numeru telefonów iadresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży

i

pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków iurządzeń przeciwpożarowych
- Na budowie powinny znajdować się podręczne środkigaśnicze (gaśnice
proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze)
- Zabrania się wykonywania robót na dachu irusztowaniach w trakcie trwania
opadów atmosferycznych deszczu iśnieguoraz w okresie występowania
oblodzenia,

Roboty należy wstrzymać w przypadku,gdy prędkośćwiatru przekracza 10
m/s.
-.Teren budowy oraz teren przylegĘ utrzymywać w należytym porządku

I

- Należy wykonać ioznakować drogi umożliwiające ewakuację' komunikację i
dojazd do Wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg iwyjazdów nie
Wolno zastawiać, a tym bardziej Wykorzystywać na cele składowania.

l

gr tnź' bud,

doI

opracował:
t

Nr

'c|y?ja
i,.\il.D(

]i]2ź9 U'w.

w_cb

ts{)l )l D.o.t.t.B.
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ZAGADNTENTA OCHRONY PRZECTWPOZAROWEJ
remat:
REMONT BUDYNKU PLEBANI

PLAC PoKoJU 6, 58_1oo

śwronrcł

INWESTOR: Parafia Ewangelicko-Augsburska
Plac Pokoju 6
58-1oo świdnica

I

'lL
I

Powierzchnia zabudowy:380m2

l

Pgddasze nieużytkowe.

1. Powierzchnia, wvsokość.liczba kondvgnacii
Powierzchnia uzytkowa parteru: 250m2

Wysokośćbudynku: dobudówka 9,3m
bud. plebani (wykorzystanie tylko parteru) 14,4m

,,
_

-

Wysokośćkondygnacji 2,60-3,0 m
Poegrody:

ścianyzew':
-ceglane, obustronnie tynkowane gr. 55-75cm
-na piętrze dobudówki ścianyw konstrukcji szachulcowej - drewniana
konstrukcja wypełniona cegłą, tynkowana' WeW' ścianypokryte tynkiem,

ścianywew. o różnej grubościwykonane są z cegły.
Stropy drewniane,
Więźba drewniana, kryta dachówką ceramiczną

-

2 (budynek -,,niski")
Wysokośćkondygnacji 2,60 - 3,00m
Liczba kondygnacji

Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
Pokoju w Swidnicy.

brJ

Autorska Pracownia arch' Macieja Małachowicza
ul.orłowskiego !'l-,5L-637 Wrocław tel. (071) 345 26 54

ilłi / :]

Przeznaczen ie:
Parter budynku przeznaczony jest na potrzeby edukacyjno-kulturalne oraz

związane z administrowaniem Placu Pokoju
Cześćpańeru oraz piętro dobudówki wykorzystywany jest do przechowywania
księgozbiorów.

2. odleqłośćod obiektów sąsiaduiącvch

z zachowaniem Wyma9anych odległościod budynków sąsiednich
zgodnie z 9 27I ''warunków technicznych''. Rozporządzenia Ministra
Budynek

z

dnia 12 kwietnia 2002 roku W sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U' Nr 75 poz' 690, z
Infrastruktury
póŹn. zm').

3. Parametrv pożarowe substancji palnvch

W budynku nie będą magazynowane i poddawane procesom technolo9icznym
m'ateriały niebezpieczne pożarowo w rozumieniu s2 ust'l.pkt.1 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych

i

terenów /Dz.U' Nr 80, poz.563/.

4. Przewidvwana gęstośćobciążenia ognioweoo
W pomieszczeniach pomocniczych przewidywana gęstośćobciążenia ogniowego
nie przekroczy 500MJ/m'Ż,

Podstawa - PN-B-o2B52:''ochrona przeciwpożarowa budynków. obliczanie
gęstościobciążenia ogniowego oraz wYznaczanie względnego czasu trwania
pożaru."

l

Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
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5. Kategoria zaqrożenia ludzi, przewidvwana liczba osób

?3

w

pomieszczeniach
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrożenia |udzi _ ZL |il'
Przewiduje się, że w pomieszczeniach na parterze może przebywać maksymalnie
do 30 osób, natomiast na I piętrze do 10 osób'.

6. ocena zagrożenia wvbuchem pomieszczeń oraz

orzestrzeni

zewnetrznvch
W projektowanym obiekcie nie przewiduje się Występowania pomieszczeń ani

-

stref zag rożenia wybuchem.
W normalnych warunkach pracy nie wykonuje się prac niebezpiecznych pożarowo

oraz nie prowadzi się gospodarki magazynowej materiałów łatwopalnych.

7. Podział obiektu na strefv pożarowe
Cały obiekt znajduje się w jednej strefie pożarowej, z wydzielonym poddaszem
nieuzytkowym drzwiami w klasie odpornościo9niowej EI 30

8' Klasa odporności pożarowej budvnku
Budynek zaprojektowano zgodnie

z 9 2t2 pkt 3 w

klasie ''D" odporności

pożarowej.

Klasa odpornościogniowej elementów budynku:
główna konstrukcja nośna - R 30,
konstrukcja dachu - (uodporniona do 9ranic niezapalności)
strop - REI 30,
ścianazewnętrzna - El 30,
ścianywewnętrzne - nie stawia się wymagań,

przekrycie dachu
og n

-

nie stawia się wymagań, (NRo nie

roz

p

rzestrzen iające

ia).

Elementy budynku zaprojektowano jako nie rozp rzestrzen iające ognia (NRo).

Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
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ewakuacvjne)

W budynku są dwie Wewnętrzne klatki schodowe, w tym jedna o konstrukcji
żelbetowej , druga drewniana.
Projektuje się łącznie 3 wyjściaewakuacyjne, bezpośrednio na zewnątrz, każde o
szerokości co najmniej 0,9m.

Długościprzejśćewakuacyjnych

w częściadministracyjno -

socjalnej nie

przekroczą 40m.
Wyjścia, drogi oraz kierunki ewakuacyjne będą oznakowane zgodnie z PN-92/No 1256 /o2 Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja.

Dla

6udynku zaprojektowano oświetlenieawaryjne (bezpieczeństwa

i

ewakuacyjne) . ruatĘzehie oświetlenia ewakuacyjnego nie powinno być mniejsze
w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy po zaniku
niż 1 lx,'żałączającesię
oświetlenia pódstawowego oraz pracy ciągłej przez co najmniej dwie godziny'
Natężenie oświetlenia bezpieczeństwa 10o/o oświetlenia podstawowego, a czas
działania nie krótszy niz 1 godzina.
Dla budynku przewidziano opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego'

lo. Wyoosażenie w gaśnice

Budynek będzie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczyzgodnie z Wymogami
określonymi W 9 28 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 2I kwietnia 2006 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków,innychobiektówbudowlanych iterenów.
Gaśniceprzenośne spełniające wymagania Polskich

Norm

będących

odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic,rodzaj gaśnicjest
dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonychw Polskich Normach
dotyczących podziału poŻarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Jedna jednostka
maśyśiodka'gaśniczego2 kg zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej w budynku.
- gaśnice ABC, umieszczone W miejscu ogólnodostępnym.
Stosować gaśniceGP-4x/ABC po 1 szt. na każdej kondygnacji z zachowaniem
30m długościdojściado sprzętu. Gaśniceoznakowane zgodnie z Polską Normą.

11. zaopatrzenie w wode do zewnętrzneoo gaszenia

pożaru
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione jest z
miejskiej sieci wodociągowej - hydrantów podziemnych HP B0 zlokalizowanych
w odległościok. 60m od budynku.

Projekt budowlany remontu z przebudową zabytkowego budynku plebani przy Kościele
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12. Drooi pożarowe
Drogę pożarową stanowi obecna ulica dojazdowa, brak Wymogu dot. sytuowania
drogi pożarowej wzdłużbudynku. Pomiędzy obiektem a drogą pozarową n-ie
wystęiuią stałe elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa o wysokości
przekraczającej 3m.

opracował:

{ł
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

TEMAT

:

OBIEKT

:

ADRES

:

Ocena stanu technicznego budynku dla jego przebudowy
Budynek plebani KościołaPokoju
Świdnica, Plac Pokoju 6
działka nr

II\WESTOR : Parafia Ewangelicko-Augsburska
58-l00 Świdnica, Plac Pokoju 6

Świdnicą 0l wrzesień 2009 r.

Autoropracowan,"

'

JłJ

RZECZOZNAWCA BUDOWTA\Y
W

sp€cialności konslrukcyjn0'bu00wlJnel
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- Strona tytułowa
- Zavł artośó opracowania

EKSPERTYZA TECHNICZNA
CZĘŚCoGoLNA

l.1.

L.2.
1.3.

Dane ogólne
MateriĄ wyjściowe
Cel wykonania ekspertyzy

oPIs STANUISTMEJĄCEGo

2.L

2.2.

Układ funkcjonalno-przestrzenny
Zasadrucz,e elementy budynku

m.

OCENATECHNICZNA

IV.

USTALEMAKoŃCoWE

I.

CZĘŚCoGOLNA

l.l.Dane ogólne

L-

'
|ę

'

l.l.l.

określenie zamierzenia: ocena stanu techniczrrego budynku dla jego
przebudowy

1.1.2. Obiekt

:

Budynek plebani KościołaPokoju

1.1.3. Adres

:

Świdnica, Plac Pokoju 6

1.1.4. Inwestor

:

działkanr23

I

l

1.l.5. Autor

opracowania

a

i*
I
I

L-

:

Parafia Ewangelicko-Augsburska
58-100 Świdnica, Plac Pokoju 6
mgr inŹ. Andrzej Hryciuk

rzeczozrawca budowlany w specj alno ści
konstnrkcyjno-budowlanej, ustanowiony przez
Wojewodę Dolnośląpkiegoi wpisany do Centralnego
rejeshu Głównego lnspektora Nadzoru Budowlanego
tel. kontahowy 0504 069 917

l.2.MateńĄ wyjściowe
i.?.1. Zlecenie Inwestora

,

*

j ,i

!
,

l.

2.2. Wizjalokalna i oględziny elementów budynków zstiązarrych zprzedmiotem

l.2.3. Fazaroboczai założ'enia programowe projektu budowlanego dla remontu z
przebudowąobiektu
'.3.

!

opracowania, dokumentacja fotograficzna, przeprowadzona i dokonana
w dn.27.08.2009 r:

Cel wykonania ekspeĄzy
Zatnierzana przebudowa obiektu powinna być poprzsdzona analizą stanu
konstrŃcji i elementów budynku zgodnie z & 206 ust.2 Rozporządzenia
Ministra Infrastrrrktury z dn' |2.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie.
W ramach ocen techniczrych podaje się wytyczne dla doprowadzenia obiektu
do sprawnościtechnicznej.

il.
2.

oPIsSTANUISTMEJĄCEGo

l.Układ funkcionalno-przestrzenny i charakterystyka obiektu
Budynek plebani położony w kompleksie obiektów wpisanych do rejestru
zabytków na terenie KościołaPokoju w Swidnicy, składa się trzechbrył
specyfikowanych jako budynek główny, łącnlik, oficyna.
Zabudowa wolnostojąca. Rzut budynku obejmujący trzy bryĘ we wzajemnym
położeniuzbIiŻony do litery,,Z" .
Budynek główny wyniesiony o regulamym rzucie posiada 3 kondygnacje
nadziemne (w tym uĄrtkowe poddasze, częściowe podpiwniczenie (l komora
piwniczna)' dach stromy 4-spadkowy, łamany o zróżnicowanych spadkach
w charakterze dachu mansardowego. Elewacja z elementami ozdobnymi
z akcentem stres wejściowej.
Łącznik posiada 2 kondygnacje nadziemne, częściowe podpiwniczenie
(obecnie niedostępne - zagruznwane), dach stromy 2-spadkowy z przenikaniem
połaci sąsiadujących brył. Elewacja prosta,bez detali.
oficyna posiada 2 kondygnacje nadziemne, wydhrżony rzut prostokąta, dach
stromy kopertowy. W poziomie I piętra eksponowana konstrukcja muru
pruskiego.
Pokrycia dachowe dachówką ceramiczną układanąpodwójnie w łuskę.
obecnie poszczególne bryĘ nie mają powiąania funkcjonalnego.

L,

I

'

Konstrukcja budynku tradycyjna.
Ściany nadziemia ceglano-kamienne, na I piętrze szkieletowo-ryglowe (oficyna).
Strop nad piwnicąw formie sklepień ceglanych kolebkowych, strop nad
parterem zróźnicowany : w budynku głównym masywny w formie
dwukrzywiznowych sklepień ceglanych, pozostałe stropy pełne flaskie, na
belkach drewnianych. W częścipomieszczeń sufity ozdobne.
Klatka schodowa w budynku głównym masywna z wyłożeniemstopnic drewnem.
Schody w oficynie drewniane z belkami policzkowymi.
Więźby dachowe drewniane, konstrukcji kleszczowo-płatwiowej wieszarowe z
zastrzałani oraz kozłowe.
Kominy ponad dachem murowane , ceglane.
okna drewniarre,naparterze wyposźone w kraty metalowe.
Wyposażenie instalacyjne budynku : instalacja wodociągowa, kanalizai1i
sanitarnej, gazowej i elekĘcznej. ogrzewanie c.o. etażowe.
Budynek wyposżony w piece ozdobne.
obecnie budynek jest użytkowany i prrystosowany dla celów mieszkalnych
(I piętro budynku głównego), pozostałe pomieszczenia o charakterze biurowym,
dla potrzeb ekspozycyjno-edukacyjnych oraz gospodarczych.
Budynekjest pod ochronąkonserwatorską; znajduje się w wykazie zabytków
miasta Swidnicy.

2.2.Zasadnicze elementv
-

Fundamenty

budynku

i, 0 $

kamienno-ceglane,

:

wymiarów i geometrii elementów posadowienia).
- Ściany zewnętnaLe : mur ceglany gr.2 c. na zaprawie cem.-wap.'

:

l

lokalne silne zawilgocenia ścianprzyziemia, w szczególności
w narożach budynku i przy rurach spustowych

,

ilfflx*:ffi,|jTx'iłi"1T""?*"u*^rchpodparapetami
i nad nadprożami okiennymiłącaie z gzylnsem'

w przyziemiu budynku widoczne miejsca po nawiertach dla
osuszania ścian- w częściwypełnione preparatami, w części
otwarte otwory

'
l,'

- Stropy

masywne

:

ceglane, sklepienia wielopłaszczyznowe
nad parterem w stropach nie wylcryto uszkodzeń

podsufitka z desek, tynk na trzcinie)
stropy nie wykazująnadmiernych drgń pod dynamicznym
obciążeniem ciężarem człowieka,
częśó belek wzmacniana w ramach dokonanych remontów,
poptzez obustronne czołowe nadbitki
- Ściany szkieletowo-

'

ryglowe

- Więźba dachowa

:

:

wyprawa tYnkiem cem.-waP.
(brak odkrywek-skucia tynków dla oceny budulca)
elementy konstrukryjne z różnego okresu
budulec belek drewnianych w dobrym stanie,
nie wykryto porażeń biologicznych,

oraz systemu odprowadzania wód opadowych z połaci
I

'-

znaęzĄco wyeksploatowane ze spękaniami i wynrszeniami,
na I piętrze podłogi z desek w dobrym stanie

stare okna w miemym stanie, wypaczeńa i spróchnienia

ramiaków

|}

3.

oCENA TECHNICZNA WYBRANYcH ELEMENTÓw Buoytrxu

ir 4 r) t'l

Stan techniczry elementów konstrukcyjnych oceniono na podstawie wizji,
oświadczeń, bez badania ukrytych elementów.
Dokonana wizja lokalna z ocenąprzydatnościkonstrukcyjnej na bazie starru
zachowania i budulca poszczególnych wbudowanych elementów prowadządo

Klasyfikacj a stanu
technicznego
elementu

dobry
zadowalający
średni

mierny

zĘ

Kryteńum oceny
Elementy budynku dobrze utrzymane' nie wykazują
uszkodzeń.
wbudowanych mateńałów
Cechy i właściwości
odpowiadaią wymogom nonnowym.
Elementy budynku utrzymane należycie.
Drobne uzupełnienia i naprawy w ramach bieżących działń
Uszkodzenia i uby'tki nte zagłŻająbezpieczeństwu
publicznemu.
Znaczące uszkodzenia bądŹ uby&i.
wbudowanych materiałów mają
Cechy i właściwości
obniżoną klasę.
wymagany remont kapitalny, bądz wymiana'
Duże uszkodzenia i ubr'tki' które mogą zagrozić lub
zzg ażaią dalszemu użykowaniu.

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGo GŁÓwNYcH ELEMENTÓW BUDYNKU
(wg stanu istniej ąpego)

*

x'undamenĘ

stan techniczny zadowalający

* Sciany ceglane

_ stan techniczny Średni/mierny

* Sciany szkieletowe

-

stantechniczny średni

* Stropy

maqrwne

-

stan techniczny

* Stropy

drewniane

-

stan techniczny zadowalający

-

stantechnicznyśredni

dobry

*

Dach

*

Podłogiiposadzki - stantechnicznyzadowalający

*

Stolarka

-

stan techniczny

mierny

Budynek główny w zadowalającym stanie technicanym, natomiast łącznik i oficyna
wymagajądziałań remontowych _ napraw i wzmocnień dla pruywrócenia sprawności
techniczrej.

, i r:
Stwierdzone wady techniczne budynku przedstawiono na ilustracji fotograficznej

Pęknięcie ściany oficyny na wysokości I

piętra

ścianaboczna łącznika

tor il
b*

r*

.;bit- tl
iJr

k:'--

.

---=-

\

Zarysowania pod oknanri. nad nadproŻami. gzymSen] ściana tylna łącznik-oficyna

Zarysowania nad i pod oknami - ścianaboczna budynku główrrcgo

!

rl

lll2

Zawilgocenie narożnika ścian_ narożnik ściana tylna budynku głównego/ściana boczna łącznika'
wilgoć w strelach przyziemia

Zawilgocenie narożników ścianbudynku głównego, łącznik_oficyna na całej wysokości

Wykruszenia muru oficyny w strefie przyziemia wskutek pęknięcia i braków rury spustowej
na styku rury pcv i kołnierza żeliwnego

Przechył komina murowanego ponad dachem oficyny

Wytyczne dla remontu i przebudowy obiektu

:

- wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich
- wzmocnienia uszkodzonych elementów drewnianych więźby dachowej
- przemurowanie pękniętej ścianyłącznika
- naprawy poprzez przeszycie prętami stalowymi w linii zarysowań widocznych na

ścianach zewnętrznych, wzmocnienie nadproĄ okiennych
- osuszanie zawilgoconych ścianoraz wykonanie izolacji pionowej wraz z przeponą

poziomą
- remont elewacji
- rozbiórka przechylonego komina ceglanego łącznika
- remont posadzek
- wymiana stolarki okiennej
- wymiana instalacji wewnętrznych z wbudowaniem nowych instalacji wyposażenia
technicmego (klimatyzacja wybranych pomieszczeń)

4.

USTALENIAKoŃCoWE

-

il

!

W oparciu o dokonaną ocenę technicmą istniejących, wbudowanych elementów
konstrukcyjnych stwierdzam, że przedmioto!\Y obiekt @
do wvkorzystania częściistniejących elementów konstrukcyjnych (ściany.stropy.
więźba dachowa dla dokonania przebudowy obiektu.
Zosta1ązatem spełnione wymagania doĘczące bezpieczeństwa konstrukcji przy
zachowaniu głównych wymienionych elementów konstrukcyjnych budynku.
Stan podłożagruntowego ocenia się jako dobry.
Stan elementów konstrukcyjnych pozwala na dalsze ich wykorzystanie po dokonaniu
napraw i wzmocnień usuwających zarysowania w ścianach zewnętrntych,
wzmocnień zbutwiĄch elementów drewnianych dachu.
Wadąobiektu jest zawilgocenie Ścian ceglanych z lokalnymi wysoleniami, będącymi
źródłempostępującej destrukcji biologiczrrej budulca ścian.
Usunięcie ptzyczylzawilgocenia a następnie ich skutków jest konieczne i niezbędne
dla zachowania sprawności technicznej budynku i nie stanowietia zagrożenta dla

higieny i zdrowia użytkowników.
Do głównych przy czyn zawilgocenia za|iczarrt ;
- brak skutecznej izolacji poziomej, w skutkach powodując kapilarne podciąganie
wody z dołu oraz brak izolacji pionowej
- napływ wód powierzchniowych na budynek
- nieszczelnościpokrycia dachowego i obróbek blacharskich
W ramach przedsięwzięcia remontowego naleĄ podjąÓ dzlałaria dla
wyeliminowania wskazanych ptzyczyn zawilgoceń.
W celu wykonania lzo\aili poziomej zalecane jest wykonanie przepony poziomej
metodą grawit acyjnąoraz osuszenie ścianprzy zastosowaniu współczesnych
systemów materiałowo-technologicznych, w tym zastosowanie Ęnków
renowacyj nych.

Przebudowa obiektu po ustaleniu przyszlego zagospodarow ania i przeznaczenla
budynku w rozwiązaniach winna uwzględniać spełnienie wymagań zawartychw
sposób syntetyczny w art.5 ustawy - Prawo budowlane, w tym określanych jako
zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pozarowego'
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i
odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród budowlanych'

W ramach przyszłej przebudowy obiektu oraz dla wprowadzania rozwiązń
energooszczędnych (utrzymywane ilościciepła na racjonalnym niskim poziomie)
należy stosować współczesnątechnikę instalacyjno-grzewcząwraz z uwzględniem
docieplenia śclanzewnętrznych (wymagany współczynnik przenikania ciepła Umax
0,30 w/m2xK), stropu piwnic (Umax < 0,45 w/m2xK) i stropu pod nieogrzewanymi
poddaszami (Umax < 0,Ż5 wlm2xK) orazrorwaĘÓ wymianę stolarki okiennej (okna
Umax < 1,80 dm2xK) i drzwi zewnętrznych wejściowych.
obecne przegrody budowlane nie spełniajątych wymagań'

<

r)

1

obiekt po przebudowie winien byó w;posźony w nowe urządzenia budowlane n

]

dla zapewnienia możliwościużytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczetiem.
Remont bądź wymiana wymagana jest dla elementów wykończenia i wyposźenia
budynku' ptry cłym dopuszsza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż
uĄrto w stanie pierwotnym.

Ś-idnica, 01 wrzesień 2009
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Proiekt budowlany INSTALACJE SANITARNE

E
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oPls TEcHNlczNY WEWNĘTRzNYcH lNSTALAGJl
l

clEPŁEJ WoDY UZYTKoWEJ

WoD.-KAN.

opis do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji zimnej wody, ciepłej wody
uzytkowej oraz kanalizaĄi sanitarnej dla projektowanej pzebudowy i adaptacji
zabytkowego budynku stojącego na placu Pokoju 6 przy KościelePokoju w Swidnicy.
1. Podstawa opracowania
1.

Zlecenie

i

wytyczne inwestora

2. Projekt budowlany

3' Założenia uzgodnione z inwestorem
4. obowiązujące normy i przepisy
2.

Zakres proiektu

1. Prowadzenie Wewnętrznych instalacji zimnej wody oraz

ciepĘ wody użytkowej

2' Prowadzenie Wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
3. Dane oqólne

Projektem objęto instalację zimnej wody,

instalacji kanalizacji sanitarnej

dla

ciepĘ wody użytkowej oraz wewnętrznej
projektowanej przebudowy i adaptacji

zabytkowego budynku stojącego na placu Pokoju 6 przy Kościele Pokoju w Świdnicy.
Wewnętrzną instalację ciepĘ wody uŹytkowej i wody zimnej zaprojektowano z rur
miedzianych łączonych na lut miękkiej w otulinie z pianki poliuretanowej typu
Termaflex koloru czerwonego o grubościścianki9 mm' Rury instalacyjne zimnej
wody i ciepĘ wody użytkowej należy prowadzić pod Ęnkiem na ścianie tuż pod
stropem, lub w warstwach stropowych lub z rÓwnoważnych rur PP' PN20 łączonych
zgodnie z technologią producenta'
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCW o Średnicach
zaznaczonych na rzucie kondygnacji pańeru .
odprowadzenie ściekÓw sanitarnych zostanie zrealizowane popzez podłączenie
nowoprojektowanej instalacji do istniejących pionów i leżaków kanalizacji sanitarnej.
Zaopatrzenie w wodę obiektu będzie realizowane za pomocą istniejącego przyłącza
wodociągowego.
4. Wewnetrzna instalacia zimnei wodv i ciepłei wodv użvtkowei.

Doprowadzenie zimnej wody do wszystkich przyborów sanitarnych w budynku
zostanie zrealizowane poplzez doprowadzenie podłączeń z przyłącza
wodociągowego. Wpięcie zostanie wykonane w projektowaną instalację w budynku.
Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana przez jednofunkcyjny kocioł gazowy
o mocy 37,BkW ARlsToN UNBLoc R55Rl sprzęzon z zasobnikiem ciepĘ wody
ARlsToN BS '1S V=l50ltr" Doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do wszystkich
przyborów sanitarnych zostanie zrealizowane popzez doprowadzenie podłączeń

i

ir1t}8
zgodnie z rysunkami zawańymi w projekcie. Prowadzenie wewnętrznej instalacji
c.w.u. i zimnej wody należy zrealizować zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na
zucie poszczególnych kondygnacji. CzęśÓ obliczeniowa wewnętrznej instalacji
wodociągowej zawarta została w opracowaniu archiwalnym. Doprowadzenie zimnej
wody do budynku będzie zrealizowane za pomocą istniejącego rzyłącza wody wA40'
5. Wewnetrzna

instalacia kanalizacii sanitarnei.

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać
przebiegiem zaznaczonym na rzucie kondygnacji pańeru.

z

rur PCW zgodnie z

odpowietzenia pionu kanalizacji sanitarnej należy zrealizowaÓ poprzez
wyprowadzenie rury wywiewnej ponad dach. Wszystkie wyprowadzenie rury

wywiewnej należy zakończyć typowym daszkiem .
Na pionach kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic W szachcie należy zamontować
czyszczak, który będzie służyłydo rewizji wykonanego pionu.
6. Przepisv BHP

Rur ani urządzeń nie wolno malować i gruntować farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robÓt muszą odpowiadać
warunkom technicznym i pzepisom BHP.
7 . Uwaqi oqólne

W czasie prowadzenia robót nalezy stosowaó się do ,,Warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. ll ,, opracowanych przez
lnstytut Techniki Budowlanej.
Próby szczelności instalacji wody

ciepĘ i zimnej naleŹy wykonaĆ na ciśnienie P=0,6
MPa przez 1 godzinę. lnstalację kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić próbą
bezciśnieniową wykonanych połączeń.

8. Dobór wodomierza.

Na terenie inwestycji zostanie zamontowany wodomierz zgodnie
graticzna dokumentacji. Zasilanie w wodę z istniejącego puyłącza.

z

częścią

DOBOR WODOMIERZA PODLICZNIM WODOMIERZA GOWNEGO
obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego v'ryposażenia domu w
urżądzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/8-01706.
Rodzaj przyboru
Umvwal./zlewom.
Pł. Zbionik./pisuar

Razem

sź.

qn
l/s

tqn

7
5

0,15
0,15

1,05
0.75
1,85

llość

PrzepĘw obliczeniowy wYnosi: q=Q,662

lis

0,45

'

1,uu

'0,14

=

0'76 l/s =2,74 m3lh

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje się Wodomierz skrzydełkowy typ JS1,5
Parametry.
Do wody zimnej max. 50 st. C - model 10
Max Ciśnienie robocze - 1'6 MPa
Zestaw natynkowy ZWN . pozycja wbudowana pozioma
Strumień objętości nominalny = qn 1,5 m3/h
Strumień objętości max Q max =3 m3/h
Max Strata ciśnienia przy qn-0'02 MPa
Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 40 cm nad posadzka.
Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B- 10720 ,1998 r.

o*ru ''

n

n

"

.
.
.
.
.
.

Uwaga. Dodatkowe unądzenia nie wymuszają zmiany istniejącego głównego
rozliczeniowego układu pomiarowego, który pozostaje bez zmian,
Projektował:

Projektant: mgr inź. P
"!

specjalności
NI Upl. NBGĘV_

iB.10| Ś,nicni.3' Ul M'niua.(i

.

tel. 0603 997 848

WĘADYgŁAW ,IAKU.BCTYK
mgr tnz.
instaladi sanitarnych
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WEWNĘTRZNEJ lNsTALAcJl
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Opis do projektu centralnego ogzewania dla projektowanej paebudowy i adaptacji
zabytkowego budynku stojącego na placu Pokoju 6 przy KościelePokoju w Swidnicy.
'1.
1

.

Podstawa opracowania
Zlecenie.

2. Projekt architektoniczno-budowlany

obiektu.

3. ZałoŻenia uzgodnione z inwestorem.
4. obowiązujące normy i przepisy.
5. Przeprowadzona inwentaryzacja obiektu.

2. Zakres

proiektu

1. obliczenie zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń.

2' Dobór grzejników do poszczególnych pomieszczeń.
3. Kompensacje Wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

3. Dane oqóIne
Projektem objęto instalację centralnego ogrzewania dla projektowanej pzebudowy i
adaptacji zabytkowego budynku stojącego na placu Pokoju 6 przy KościelePokoju w
Świdnicy. W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepła zaprojektowano
instalację centralnego ogrzewania dla lll strefy klimatycznej 7rY
= -2o oC'
Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych i
PP, PN20 do instalacji centralnego ogrzewania łączonych zgodnie z technologią
producenta do instalacji centralnego ogrzewania. Obliczeniowe zapotzebowanie
ciepła dla poszczególnych pomieszczeń wykonano zgodnie z normą PN-94/B-03406'
przyjmując temperatury Wewnątrz pomieszczeń Wg normy PN-B2lB'o2402.
Pomieszczenia budynku usługowego będą ogrzewane za pomocą grzejników
konwektorowych firmy BRUGMAN' Dobór grzejników dokonano w oparciu o dane
katalogowe wydajnościcieplnej grzejników firmy podane w aprobatach technicznych
dopuszczających grzejniki do stosowania w budownictwie.
obliczenia instalacji centralnego ogzewania przeprowadzono dla parametróW pracy
oc.
kotła gazowego 75155
W układach tradycyjnych wstępny dobór średnic przewodÓw przeprowadzono w
oparciu o kryterium prędkościwody w przewodach na poziomie v=0,3 m/s.
obliczenia wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zawarte są w egzemplarzu
archiwalnym opracowania projektowego.

i

t

{t 1l

4 . Budowa svstemu oqrzewania

Dla systemu c.o. zastosowano indywidualne układy pompowe wodne systemu
zamkniętego z dodatkowym naczyniem przeponowym o pojemnościV=25ltr.. W
pomieszczeniu poddasza zostanie zainstalowany kocioł gazowy jednofunkcyjny
ARlsToN typu UNBLoC G55Rl o mocy 55kW. lnstalację centralnego ogrzewania
nalezy prowadzić w posadzce lub w/na ścianachW stosownej otulinie cieplnej. Na
pionach odpowietrzających montować zawory odpowietrzające z kurkiem
napowietrzającym. W śrubunkach tych zaworów zamontować kryzy o średnicy a 2
mm. odwodnienie instalacji c.o. pzewidziano pŻy rozdzielaczu w pomieszczeniu
poddasza. Wszystkie przewody c.o. prowadzone w piwnicach należy izolowaĆ
izolacją z pianki poliuretanowej typu Thermaflex o grubości ścianki 9 mm . PrzejŚcia
przez strop i Ściany konstrukcyjne należy wykonać w tulejach ochronnych' natomiast
przejścia gałąek przez ścianydziałowe w rozetach.
5. Przepisv BHP

Rur ani urządzeń nie wolno malować igruntować farbami metalicznymi. Użyte do
wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać
warunkom technicznym i pzepisom BHP.
6 . Uwaqi oqólne

W czasie prowadzenia robót nalezy stosowaÓ się
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
lnstlut Techniki Budowlanej.

do ,,Warunków technicznych
cz. ll ,, opracowanych przez

7. Kompensacia rurociaqów

Wydłużenia termiczne rurociąów skompensowano W sposób naturalny poplzez
załamania i łuki oraz kompensatory U - kształtne zamontowane w miejscach
zaznaczony ch na projekcie.
8.

zestawienie EŻeiników
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZU
REMONT INSTALACJI GAZU ORAZ WYMIANA PIECA C.O,
Dla projektowanej przebudowy iadaptacji zabytkowego budynku stojącego na placu
Pokoju 'l przy Kościele Pokoju 6 w Swidnicy.
1. Podstawa opracowania
1.

Zlecenie

2. Pzeprowadzona inwentaryzacja mieszkania

3' ZałoŻenia uzgodnione z inwestorem
4. obowiązujące normy i przepisy
2.

Zakres proiektu

1.

opis wewnętrznej instalacji gazowej

2. Rzut wewnętrznej instalacji gazowej na poziomie kondygnacji mieszkalnej
3.

Aksonometria wewnętrznej instalacji gazowej

4. ProjeK zasilania gazowego z istniejącej instalacji gazowej

3' Dane oqólne

Projektem remontu, wymiany pica centralnego ogrzewania objęto wewnętrzną
instalacje gazu dla projektowanej pzebudowy i adaptacji zabytkowego budynku
stojącego na placu Pokoju 6 przy Koście|e Pokoju w Świdnicy. Do ogzewania
etażowego gazowego budynku przewidziano zainstalowanie kotła grzewczego
lgazowegol niskotemperaturowego jednofunkcyjnego ARISTON typu UNBLIC G55Rl
o mocy 55kW' Kocioł jest urządzeniem jednofunkcyjnym sprzężonym z zasobnikiem
ciepłej wody użytkowej ARosToN BS 15 V=150ltr., służącymdo ogrzewania
pomieszczeń i podgrzewania c.W.u.. Jest to kocioł stojący przeznaczony do pracy W
zamkniętym systemie centralnego ogaewania z wymuszonym obiegiem wody z
dodatkowym naczyniem przeponowym V=25ltr.. Praca kotła jest całkowicie
zautomatyzowana. Zastosowana automatyka regulująco-zabezpieczĄąca sprawia
że użytkowanie jego jest wygodne i bezpieczne. Moc cieplna kotła jest rÓwna 37,8
kW 'W sezonie grzewczym Średnie statystyczne zuŻycie gazu na 1 m' powierzchni
oC wynosi
ogrzewanej przy temperaturze zewnętrznej - 15oc i wewnętrznej + 22
,

około
0,25 m3/dobę gazu ziemnego GZ-50'

W kocioł wbudowane są
systemie zamkniętym

następujące uządzenia umozliwiające pracę kotła w

:

- zawór bezpieczeństwa reagujący z chwilą, gdy ciśnienie W obiegu wody grzejnej

wzrośniedo ponad 0'3 MPa.
pompa obiąowa uruchamiana tylko pay zapotaebowaniu wody na c.o. lub na
produkcję ciepĘ wody uzytkowej ; parametry pompy - Q."* = 14 ltr./min
fi1azo
'H =7

-

{}

i

L-

L

II1

- naczynie wzbiorcze przeponowe 8 litrowe , które pozwala na stosowanie kotła w
instalacji c.o. o pojemności do 140 ltr.

4, Budowa svstemu oqrzewania

I
I

LJ

I

!
I

l:

t_

L
I

i

L
L
I

I

L
i

;
l

i

Dla systemu centralnego ogrzewania przyjęto układ pompowy wodny.
Na podstawie obliczeń strat ciepła dla centralnego ogrzewania dobrano kocioł wodny
ARISTON typu UNBLIC G55Rl o mocy 55kW, zasilany gazem GZ-50.
W układzie c.o' spaliny odprowadzane sąz kotła przewodem spalinowym o średnicy
$ 130 mm do komina spalinowego. Czopuch spalinowy należy wpiąć do komina
spalinowego o średnicy 130 mm, ktÓry będzie prowadzony w przewodzie
kominowym wskazanym w opinii kominiarskiej. Komin należy Wykonać z wkład u z
blachy kwasoodpornej o średnicy 130 mm. Na zewnątrz budynku komin należy
prowadzić w otulinie zewnętrznej , tak by nie dopuścićdo wykraplania się spalin.
Wykonany przewód kominowy zakończyć kominkiem , a u podstawy wyczystką.
Kominy wyprowadzić do wysokości 0'5 m ponad dach. Komin należy wykonać w
techno|ogii MK Żary' Kocioł zaopatrzony jest w regulowany przerywacz ciągu.
pomieszczenia łazienki będzie się odbywac kanałem
Wentylacja wywiewna
wentylacji wywiewnej. Kanał wentylacyjny winien rozpoczynać się pod sufitem
pomieszczenia , w którym zostanie zamontowany piec gazowy kanał uzbroić w
kratkę wentylacyjną o wymiarach 20 x 14 cm.Nawiew do pomieszczenia kotłowni
należy wykonac otwor nawiewny w dolnej częścicześciścianyzer^/nętrznej zgodnie z
projektem budwolanym - powiezchnia nie mniejsza niz 360 cm' - na wysokości 30
cm nad poziomem posadzki.

a

a

z

-

5. Przeoisv BHP

Rur ani urządzeń nie wolno malować i gruntować fańami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadaó
warunkom technicznym i przepisom BHP.
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INSTALACJA GAZOWA

' Montaż instalacii

Montaz

instalacji wewnętrznej należy wykonać zgodnie

z

przepisami
Rozporządzenia Nr 46 MGP|B z dnia 14'12'1994r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe. lnstalację Wewnętrzną wykonać
zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie kondygnacji. Srednice rur zostały
podane na rozwinięciu instalacji wewnętrznej. Do wykonania instalacji gazowych
należy stosować rury z miedzi SF-Cu wg DlN 't786 cłągnionych , bez szwu o
twardoŚci F-37 (twardych) lub rur posiadających atest polski TlN i znak twardoŚci Z6.
GrubośÓ ściankirur miedzianych w instalacjach gazowych nie może być mniejsza niz
1 mm /alternatywnie instalację Wewnętrzną można wykonać rur stalowych
instalacyjnych wg. PN-64iH-74200l' Łączenie rur wykonać przez spawanie /lub
skręcanie ale nie w pomieszczeniach mieszkalnych/. Rury prowadziĆ na powierzchni
ścianw odległości2 cm od nich w przypadku kondygnacji podziemnych lub ścianek
gipsowych i mocować za pomocą stalowych obejmek , a pŻez korytarz piwnic na
stelarzu pod sufitem podwieszonym. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne
przewody należy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem' W
przypadku przĄśćprzez stropy rura ochronna powinna wystawać po 3 cm z każdej
strony stropu. Poziome przewody instalacji należy wykonaó ze spadkiem 4 mm na 1
mb rury w kierunku pionu lub odbiornika gazu.
Na gazie Gz - 50 nie montować odwadniaczy. Na podejściach do przyborów
gazowych wykonać kurki odcinające których wysokośćzamontowania powinna
odpowiadac wysokości przyboru gazowego , ale nie powinna byc mniejsza niz 70 cm
licząc od powierzchni podłogi.
Podejście pod gazomierz wykonaÓ w pomieszczeniu niemieszkalnym tak , aby
zamontowany gazomierz znĄdował się 2 cm od ścianyi na wysokości nie większej
niŹ 1'8 m, odległoŚÓ gazomierza od odbiornika gazu nie powinna być mniejsza niż 3
metry licząc Wzdłuż przewodu gazowego. Gazowy piec c.o. zamontować tak ' aby
paewodu
długośóprzewodu spalinowego odprowadzającego spaliny
długości
komina.
Przewód
niz'113
wysokości
całkowitej
kominowego nie była większa
spalinowy układać ze spadkiem 5% do przyboru gazowego' Przy podejściuprzewodu

z

do

gazowego do pieca mocować przewody gazowe za pomocą obejm do sufitu
pomieszczenia. Ponad piecem należy umieścić22 cm pionowy odcinek rury
spalinowej. PzewÓd kominowy , do którego odprowadzamy spaliny po
zamontowaniu winien być protokolarnie odebrany przez przedstawiciela Spółdzielni
Kominiarskiej. Pomieszczenie w ktÓrym instalujemy piec gazowy musi posiadać
wysokośćco najmniej 2,20 m , kubaturę nie mniejszą niż 8 m3 , sprawnie działającą
wentylację nawiewno-wywiewną , plzy czym otwór nawiewny musi posiadać
powierzchnię co najmniej 360 cm'.

2.

odbiór instalacii wewnetrznei

Pzed oddaniem instalacji należy wykonać próby szczelnoŚci w obecnościdostawcy

gazu.

01x6
PrÓba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem o ciśnieniu50 kPa

i

obsenłacji spadku ciŚnienia. Włączony manometr nie powinien wykazać spadku
ciśnieniaw przeciągu 30 min. Jezeli instalacja przebiega przez pomieszczenie
mieszkalne, próba szczelności prowadzona jest powietrzem o ciśnieniu100 kPa. Po
pozytywnej próbie szczelności przewody instalacyjne pomalowaó farbą
antykorozyjną, a następnie nawierzchniową.

3. Bezpieczeństwo eksploatacii urzadzeń qazowvch

Gaz posiada silne właŚciwości duszące' a w mieszaninie z powietrzem własnoŚci

wybuchowe.

W związku z tym pzy

eksploatacji odbiorników gazowych naleŻy zachować

szczegÓlną
ostroŻnośĆ,a w szczególności nie pozostawiać włączonych urządzeń gazowych bez
nadzoru osób dorosłych i stosowaó się do instrukcji eksploatacji odbiorników gazu'
dostarczonej przez producenta. W przypadku podejrzenia o ulatnianie się gazu
należy natychmiast wyłączyć wszystkie odbiorniki gazu, zakręcić zawór pued
gazomierzem i powiadomić pogotowie gazowe dostawcy gazu.
4. Dobór qazomierza

Uwaga' Dodatkowe unądzenia nie wymuszają zmiany istniejącego głównego
rozliczeniowego układu pomiarowego, który pozostaje bez zmian'
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OPIS TECHNICZNY KLIMATYZACJI
1.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany klimatyzacji dla projektowanej
przebudowy iadaptacji zabytkowego budynku stojącego na placu Pokoju 6 przy
Kościele Pokoju w Swidnicy.
2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie

:

- pzeprowadzon ej inwentaryzacji
-

zlecenia inwestora

-

opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego

3. Charaktervstvka obiektu.

Proiektem objęto mechaniczne z wentylowanie w pomieszczeniach księgozbioróW na
pańerze ina piętrze. Klimatyzacja będzie realizowana przez cŹery jednostki
klimatyzatorów ścienno-pzysufitowy, jednostka wewnętrzna/zewnętrzna 850/19'10
m3ih firmy KLlMA-THERM. Przy urządzeniu powinien być zamontowany przycisk
awaryjny/serwisowy, jednostki zewnętrzne klimatyzatorów powinny byc
zamontowane w odległościrnin' 1,50m od ścianzewnętrznych.

4' Zapotrzebowanie czvnników enerqetvcznvch.
Po wykonaniu mechanicznej wentylacji pomieszczeń wzrośniezapotrzebowanie
czynników energetycznych spowodowane zwiększoną liczbą wymian powietrza w
pomieszczeniu.
Moc grzejników c.o. przeznaczonych do zamontowania w w/w pomieszczeniach
należy powiększyó o
Zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat wentylacji określonoze wzolu
:

''

Q=Wxqxcoxat

lkwl

W - ilośćwywiewanego powietrza m3/s
<p

_

ciężar właściwypowietrza 1'2 kglm3

co - ciepło właściwepowietrza

'1

kg/m3

At - róznica temperatur - schłodzenie powietrza na skutek wentylacji ; przyjeto
10 st.C

At

='

:l 1'7

0.t 1B
5.

Zaqadnienia BHP.

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do ,'Warunków tehnicznych
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Częśćll . Roboty instalacji
sanitarnych i przemysłowych'' - wydanie aktualne zalecane przez Depańament
Techniki i M'B.iP.M.B. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy plzy wykonywaniu
robót budowlano_montażowych w/g którego projekt organizacji robót winien podawać
sposoby wykonania i potrzebnych zabezpieczeń oraz aktualnie obowiązujących
przepisów BHP.
6. Uwaqi końcowe.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić regulację i pomiary zgodnie z
,,Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montazowych
cz.ll. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych '' M.B.iP.M.B.
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WyŚoka wydalność l sprawnośc urządzeniato efekt
zastosowania silnikóW prądu stałego olaz Wymlennlkom
ciepła o zwi9kszonej powieżchni wymiany' lmplementacja
innowaoyjnych rozwiązań oraz zmian konstrukcyjnych
podzespołóW wyraźnie Wpłynęla na redukcię po7iomu
halasu.
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'ł Funkcja

automatycznego
czyszczenia filtra

v

Daleki i szeroki zasięg
strumienia powietrza
nawiewanego

Proces ocŻyszczania zainstalowanych W iednostce
wewnętrznej filtrów trwajedynie 2 minuty inie Wpływa
to na dodatkowe obciążenie urŻądzenia. Automatyczny
system obsługi filtrów gwarantuje utrzymanie iak
najmnieiszych oporóW przeplywu powietrza, a prŻez
to stały, Wysoki Wskaźnik efektywnoścl energetycznej
przez cały okres eksploatacyjny' Dodatkowy efekt
deŹynfekcji i neutralizacji Żapachów realizowany jest
przy pomocy filtra UV.
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Doskonały przepływ powietrza do streIy roboczei
pomieszczenia oraz kierunek przepływu powietrza są
zapewnione poprzez zastosowanie podwójnego systemu
pracy żalLrzji kierunkowych w układŻie góraldół oraz
prawo/lewo.
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Gwarancja UtrŻymania stałego przepływu powietrŻa
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wjednostce czasu poprzez regularny proces
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ocŻyszczania powierzchni filtracyjnej' Funkcja
zmniejsza koszty zużycia energii nawet o 25oń rocznie.
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Nowa konstrukcia kanału wylotowego zapewnia łagodny
przepływ strumienia powietrza' Zredukowane opory
przopływu zwiększają ilośćpowietrza dostarczanego
do strefy roboczej pomieszczenia.
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W poróWnaniu z modelami konwencionalnymi
kompaktowy sllnlk gwarantuie 1,5 razy większą moc

wviściową'samonapędzający mechanizm Żwiększa
wydajność warnika o 10%.
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FunŁe}a rrpiłlnoxleg*:
strurnienia p*wietrza"

Siunii.eje rrp*ui*meg*

strllmi*nia p*wiatrza
Ustawienie po2iomego WypłyWu zimnego
strumienia powietrza z jednostki
klimatyzacyjnei poŻWala na WłaściWy
proces jego wymieszania (wymiany
ciepła) prŻed strefą roboczą
i uniknięcie doprowadŻenia do
niej nadmiernie przechłodzonego
powietrza.

Wymuszenie pionowego wypłyWu
powietrza Ż jednostki klimatyzacyinej
pracu,ącej W trybio ogrzewania
(pompa ciepła) pozwala na skuteczne
dogrzanie całej strefy roboczej.
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CHARKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA C.O. I C.W.U
LOKALU MIESZKALNEGO
1.
1

2
J
4
5
A

2.
1

2

3.

'2
1

J

4
5

o

7

Sprawności składowe systemu grzewczego
SprawnośćWVtWarzania
Sprawnośćprzesvłania
SprawnoŚć requlacii
SprawnośćWVkorzvstania
Pzenłv na oqrzewanie W okresie tvoodnia
Przenłv na oqrzewanie W ciąqu dobv

1,05
0,95
0.95
0,95
1,00
0,95

nw
np
nr

nc

wt
wd

Charakterystyka systemu wentylacji
Rodzai wentylacii
Sposób doprowadzania

i od

Naturalna

prowadzania powietrza

Nieszczelności
stolarki

Gharakterystyka systemu wentylacji
Obliczeniowa moc cieplna systemu arzewczego tkwl
obliczeniowa moc cieplna na pŻyqotowanie c.w.u. [kWl
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania
budynku [GJłok]
(bez uwzględ nienia sprawnoŚci systemu grzewczego
przerw w oorzewaniu)
obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u' IGJ/rokl
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowan ia na ciepło
lkWh/m3 rokl
do ogzewania budynku w standardowym sezonie
grzew czy m bez uwzg lęd n ien ia sp rawności system u
qrzewczeoo i pzerw w oorzewaniu
WskaŹnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło
[kWh/m3 rok]
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie
grzew czy m z uwzg lęd n ie n iem sprawności system u
qrzewczeoo i przerw w oqrzewaniu
WskaŹnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło
[kWh/m2 rok]
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie
grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu
qrzewczeqo i przerw w oqzewaniu

55
9,5
11,25

18,15
118,54

125,09

496,10
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lNFoRMACJA DoTYcZAcA BEZPlEcZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLĘDU NA sPEcYFlKĘ PRoJEKToWANEGo OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbior robót naleŹy wykonać z
''Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych''
wydanych pzez Ministerstwo Gospodarki Pzestzennej i Budownictwa , a
opracowanych pŻez lnstytut Techniki Budowlanej .
Przy wykonywaniu robót budowlanych nalezy stosowaÓ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku , posiadające właściweatesty
oznakowaÓ i zabezpieczyć plac budowy przed wstępem osób trzecich .
Zabezpieczyć wjazd na teren budowy dla pojazdów ją zaopatrujących (przed
Wjazdem na teren budowy pojazdów ciężkich sprawdzić twardośćpodłożana placu
budowy _ w szczególności na skraju wykopów i miejsc składowania ziemi
nasypowej)
określićmiejsce składowania materiałów budowlanych i miejsca zwałek
Zabezpieczyć budowę przed wodami opadowymi (uwzględniając porę roku i czas
tnłania prac).
Przed przystąpieniem do prac ziemnych zapoznać się z istniejącą infrastrukturą
podziemną na terenie działki i w poblizu granic .
Ustalić sposób wykonania przyłączy, front robót oraz stanowiska robocze na
podstawie projektu technicznego
Koordynować roboty instalacyjne z uwzględnieniem ewentualnych uszkodzeń
mechanicznych i kolizji .
Przed wejściemna plac budowy szczegółowo zapoznać się z warunkami pozwolenia
na budowę , dokumentacją techniczno-projektową , uzgodnieniami , pozwoleniami
opiniami itp.. Zawańymi W częściformalno-prawnej projektu budowlanego
W razie potrzeby kontaktować się z projektantem wyszczególnionym w decyzji
pozwolenia na budowę .
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Swidnica, dnia 29.08.2009
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ośWtADczENIE

Na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r.fi. o zmianie ustawy prawo budowlane
Dz. U. Nr 93 poz. 888 z 2004 r' olaz na podstawie ań. Nr 20 ust.4 oświadczam, Że
sporządziłem projekt budowlany montaŹu kotła gazowego jednofunkcyjnego
ARlsToN typu UNBL|C G55Rl o mocy 55kW, wewnętrznej instalacji c.o. oraz
remontu instalacji gazowej wraz z wymianą
wewnętrznych instalacji wod.-kan.
pieca centralnego ogzewania oraz klimatyzacyjną dla projektowanej pzebudowy i
adaptacji zabytkowego budynku stojącego na placu Pokoju 6 przy KoŚciele Pokoju w
Świdnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi zasadami wiedzy
technicznej.
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Świd nica, dnia29' 08. 2009 r'

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam 'że pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie kotła
centralnego ogzewania opalanego gazem dla projektowanej pzebudowy i adaptacji
zabytkowego budynku stojącego na placu Pokoju 6 przy Kościele Pokoju w Swidnicy
po wykonaniu wentylacji nawiewnej i wywiewnej odpowiada wymogom Ustawy
Prawo Budowlane olaz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14-12'1994 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1995 r' nr 10 poz.46 zpóŹniĄszymi
'
zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
4.02.1999 r. (Dz.U. nr 15 poz' 140) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
Rozporządzenia Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 04.02.'1999
r.
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IV.

Projekt budowlany INSTALACJE ELEKTRYCZNE

-3 -

Częśćrysunkowa
lE1 - Rzut piwnic. lnstalacje siły i gniazd wtykowych.
lE2 - Rzut parteru' lnstalacje siły agniazd wtykowych. Połączenia wyrÓwnawcze i uziomy.
lE3 _ Rzut l piętra. lnstalacje siły i gniazd Wtykowych.
lE4 - Rzut poddasza. lnstalacje siły i gniazd wtykowych.
lE5 - Rzut dachu. lnstalacje odgromowe.
lE6 _ Rzut piwnic. lnstalacje oświetleniowe'
lE7 - Rzut pańeru. lnstalacje ośWietleniowe.
lE8 - Rzut l piętra. lnstalacje ośWietleniowe.
lEg - Rzut parteru. lnstalacje teletechniczne.
lE10 - Rzut l piętra. lnstalacje teletechniczne.
lE 11 - Schemat zasilania.
lE12 - Rozdzielnica RP
lE13 - Rozdzielnica RG
lE14 - Rozdzielnica RG
lE tS - Rozdzielnica Rl
lE16 - Rozdzielnica Rl

{tl42
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych.
Wewnętrznych dla Budynku Plebanii' Plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica.
lnwestorem jest Parafia Ewangelicko-Augsburska, Plac Pokoju 6, 58-1oo ŚWidnica

2. opis ogólny
Projektowany budynek mieszkalno - uŹytkowy'
Projektowany budynek jest budynkiem podpiwniczonym. W częścipodziemnej zlokalizowano 2
pomieszczenia z przeznaczeniem na piwnice.

3. Ciągi główne
Nie przewiduje się zmian W zasilaniu obiektu. ze złącza kablowego zasiliÓ rozdzielnicę
RP przewodem YLY 50mm' prowadzonym w rurach osłonowych ARoT DVK lub/i w osłonie z
rur stalowych w posadzce Wejścia. Do rozdzielnicy RP podłączyÓ rozdzielnice:
- RK - rozdzielnica koŚcielna (istniejąca rozdzielnica - poza zakresem opracowania) podĘczenie wykonaÓ za pomocą istnie'iącego kabla
- RM - rozdzielnica mieszkaniowa (istniejąca rozdzielnica * poza zakresem opracowania) podłączenie WykonaÓ za pomocą istniejącego kabla
- RG - rozdzlólnica głÓwńa nuoynru -iisilie za pomocą pŻewodu YKY 5x25mm2
Na parterze przed Wejściem, przy drzwiach wejŚciowych zlokalizowano zdalny wyłącznik ppoz.
Umożliwia on wyłączenie zasilania budynku plebanii oraz zasilania kościołapoprzez wyzwalacz
wzrostowy rozłącznika obciąŹenia (DPX-I 160A)' ktÓry zabudowano w rozdzielnicy RP
W rozdzielnicy RP zamontowaÓ Wkładki bezpiecznikowe do poszczególnych rozdzielnic (wg.
rys. lE12) olaz licznik 3-fazowy do pomiaróW energii z rozdzielnicy RG. częśćrozdzielnicy RP

do zaplombowania' Liczniki zlokalizowane W
pozostawić
RK
i
RM
bez
zmian.
rozdzielnicach
zdemontować liczniki 1-faz znajdujące się w korytarzu 2'1 na piętrze budynku'
Wewnętrzną linię zasilającą do rozdzielnicy Rl wykonaÓ pzewodem YDY 5x16mm'
prowadzonym w osłonach z rur PcV podtynkowo lub w kanałach kablowych.
zaznaczoną na żółto przystosowaó

4. Obliczenia
Bilans mocy.
Rozdzielnica RM - istniejące zapotrzebowanie mocy elektrycznej 4'3 kW

zmian.

dIa mieszkania

-

bez

Rozdzielnica RK - istniejące zapotrzebowanie mocy elektrycznej 40kW dla kościoła- bez

zmian.

Rozdzielnica RG - Przewidziane jest zasilanie dla klimatyzatorów, kuchenki elektrycznej'
obwodów wtykowych, oświetlenia, oświetlenia bezpieczeństwa i awaryinego.

-5nav a ufządzenia

12 pomieszczeń - qniazda

3 korytarze

2 pomieszczenia qosp
4 suszarki do rąk

2
4

0,5

0,4
0,3

0,4

1,5

2 x przepływowy podgrzewacz wody

2

3,5

0,4

2,8

klimatyzacja

4

1

6,5

kuchnia
kuchnia el
zm}ĄVarka

Piwnice
lnne
Suma mocy zapotrzebowanej

=

t)

ilośÓ moc iednostkowa kz moc
12
1
0,9 10,8
J
1
0,5 1,5

'I

,63

1

1

I
1

10
5

2

1

1

6

0,9
0,8
0,3
0,5
0,8

l,irl

1,8

no

I
1
1

4

39 kW

Przyjęto zapotłŻebowan ie 3śL?śyg
Łączne zapotzebowanie mocy wynosi

:

4,3kW+40kW+39,2kW

=

83,5 kW

Dobór przekroju kabla wewnętrznej linii zasilającej ZK - RP dla rozdzielnicy pomiaiowej
Moc szczytowa dla odbiorÓw wynosi 83'5 kW

P
_ _ 83"5 _ J:*gl's =!44'6=tzs.gL4lłl.30l
l = *400*cosp
J3 *400*0.95 3*400*0.95 I140
Jj
la

= 130A dla cos a

=

0,95

zgodnie z PN-lEc 60364-5-523 dIa sposobu wykonania instalacji jako
W izolacji PcV dobrano pŹewód zasilający YLY 5x50mm'.
obciążalnoŚĆ długotMała pŻewodu YLY 5x50mm2

-

c dla

kabli WieloŹyłowych

ułoŻonego w tynku W dodatkowej osłonie:

lz= 1794

lz>ls
Warunek powyższy jest spełniony' bo:

179A>1304
sprawdzenie zabezpieczeń kabla wewnętrznej linii zasilającej ZK - RP

lBŚlNślŻ
12

Ś 1,45xlz

130Aś160Aś179A
1,6 x 160A<

,4l

1,45x1794

2564<259,554
Dla Wkładki bezpiecznikowej WTN-1 160A gG Wyniki doboru zabezpieczeń spełniają
wymagania.

-6DobóI płzekroju kabla wewnętłznej linii zasilającej RP - RG dla rozdzielnicy

RG_

|j

Moc szczytowa dla odbiorÓw wynosi 39,2 kW

P
_ łj*sq.z -q'p=5g.551.a]=60lAl
=-_3r2
=
*400*0.95
" J3 *400*cosp J3
3*400*0,95 1140

t^=
lB

= 60A dla cos I

=

0,95

zgodnie z PN-lEc 60364_5_523 dla sposobu wykonania instalacji jako
w izolacji PcV dobrano przewód zasilający YDY 5Ź5mm'.

c

obciążalnośćdługotMała przewodu YDY 5x25mm2 - ułożonego w tynku
lz =

dla kabli WieloŹyłowych
W dodatkowej osłonie:

96A

lz>la
Warunek powyŹszy jest spełniony, bo:

964

>

604

sprawdzenie zabezpieczeń kabla wewnętrznej linii zasilającej ZK - RG

lBślNślz
12

Ś 1,45xlz

604<634<964
1,6x634<

1,45 x 964

'100,84<'t39,24
Dla Wkładki bezpiecznikowej WTN-1 63A gG wyniki doboru zabezpieczeń spełniają Wymagania.

l

'{ 5

Dobór przekroju kabla i zabezpieczeń

-7 -

wlŻ od RG do Rl

{i14ff

Zapotrzebowanie mocy dla WLz od RG do R{:
Przyjęto zapotrzebowanie 31 EW

P
J3*:t
.6*400*"orp .6*400*0,95 3*400*0,95

u

I^=

lB =

47A dla cos q

=

--ffi--o"nt

0,95

Zgodnie z PN_lEc 60364-5-523 dla sposobu wykonania instalacjijako
w izolacji PcV dobrano kabel zasilający YDY 5x16mm''

obciąŻalnośćdługotrwała kabla YDY 5x16 mm2

-

c

dla kabli Wielożyłowych

kabel ułoŻony W tynku:

lz = 964

lz>ls
Warunek powyższy jest spełniony' bo:
96A

>

47A

sprawdzenie zabezpieczeń kabla Wewnętrznej linii zasilającej RG

-

R1

lBślN<lz
lz <

1

,45x1,

46Aś50A<96A
1,45 x 50A ś1'45 x 96A
72,5

Aś139'2 A

Dla Wyłącznika nadprądowego

s 303 B 50A wyniki doboru zabezpieczeń spełniają wymagania.

obliczenia prądów zwarciowych:

-8*

W stacji zainstalowany jest transformator o mocy 400kVA. Kablowa linia zasilająca
jest kablem YAKxs 4x120mm'o długości232m.
Zabezpieczenie obwodu w stacji stanowi wkładka 200A gG.

ZK

400kvA

Dla pĄektowanego układu zasilania:
Transformator TR 4O0kV N20l0.4
L - linia kablowa YAfis 4x120mm2 l=232mb
WLZI zZKdo RP Wykonany będzie YLY 5x5omm2 l=sm
WLZz z RP do RO wyfonany VXY 5x25mm2 l=3 m
WLZ3 z RG do Rl wyfonany vDY 5x16mm2 l=43 m

Zabezpieczenie w ZK- WTN-2 1604 gG
Parametry transformatora:
Rr
Xr

6,60 mO
= 16,73 mQ
=

Parametry linii kablowej L:
Rr = 232m x 0,25 mQ = 58 mQ
Xt= 232m x 0,067 mO = 15,6 mn
Parametry WLZ1:
Rys71 = 5rn x 0,364 mO = 1,82 mO

Lwlzl= 5m x 0,070 mO

=

0,35 mO

Parametry linii WLZ2:
Ry622= 3m x 0,729 mQ = 2,'19 mO
Lyyp2= 3m x 0,075 mO = 0,22 mA

Parametry linii WlŻo

:

x 1,139 mO = 49 mO
43m x 0,075 mO = 3,22 mQ

Ry,r13= 43m
Lyyrz3=

Prąd zwarciowy maksymalny dla zwarcia trójfazowego w złączu kablowym ZK-3:

ZK

[ł| -[x|

ZK --']2,2mś)

ir :

"*u,

ł5* Z,

i* =3,2kA

1*400

J3*i*400

ł3*lz,z

3*72,2

- - ,Li

-a"""-l'

''

-9-

Prąd zwarciowy maksymalny dla zwa'cia trójfazowego w RP

ZK

{}'trł8

=J(r*)'*(rxI

ZK =73,9mQ

iK =
-

c:U,

Jj*zr-

f* =3,|ŻkA

I:400

=ł1*r*oo, =r.rr.*

^fz*ll,g

3*73,9

Prąd zwarciowy maksymalny dla zwa]cia troifazowego w RG

(I^)t *

ZK

ZK =76mś)

c*U,
l* _
-

-

l14oo _.6*t*4oo
=3.o3kA

ł1*Z*_ ł3*ls

l*

3*76

=3,03kA

Prąd zwarciowy maksymalny dla zwarcia trójfazowego w R1

(!ł| *(|x|

ZK

ZK =I23mś)

f*=
I

r

c*

U,

ł1* Zr

=

f3--t
+i9t
=
:10
j*123
*tzi
J3

=1,87

M * t,eka

=L,9kA

ze względu na wartoŚĆ maksymalnego prądu zwarciowego

l''6 =

3,2k4 * rozdzielnicy RP' RG

i

R1 zastosowano aparaty o znamionowej zwarciowej zdolnoŚci wyłączeniowej 6 kA.

obliczenia prądu zwarciowego minimalnego dla zwarcia jednofazowego w rozdzielnicy

Rl (p.zypadek
Zx

=

Zr

=I23mś)

1",

x 0,93kA

najmniej korzystny):

.. c*U . I *t?o )1o
I"=
=0.93M
" 2* Zr 2*123=--246

Dla wkładki s 303 B 50A przy prądzie zwarcia 0,93kA maksymalny czas wyłączenia wyniesie

mniej niŻ. 0,1s. Warunek szybkiego wyłączenia zasilania jest spełniony.

- 10ze względu na krótki czas wyłączenia należy sprawdzić całkę Joule'a:
'tx

ti'dt

ti1.4:j

<k's'

0

'1K

fi'at =noo

dra

s 303 B soA

dra o,gkA

0

k252 =I75Ż *ló'? = 3385ó00
'12000 < 3385600

Sprawdzenie spadków napięcia

obliczenia przeprowadzono dla rozdzielnicy R1. Założono, że obwód jest obciążony prądem
5ł],Ą

.,6*loo*cosp[
uu'o=-|yL*Ę-

!r,*1,. Irr*lr,r, lur*lr,.r, Irr*lr,ro)
ywo' * sWlZ- yrrr-s-r- y*r-sr. )

50*5 50*3 50*43)
+-+-+-l
LUyo='J3*1gg*9.95159'"232
l400 [33*l20 56*50 56*25 56*16 )
LUo/o

__

2,3oń

5, Rozdzielnice
W pzedsionku budynku umiejscowiono rozdzielnice RP iRG. Do rozdzielnicy RP
wprowadziÓ przewody z istniejących rozdzielnic RM (mieszkaniowa na piętźe) oraz RK
(rozdzielnica kościelna).
Rozdzielnice RM i RK - bez zmian.
W dalszej częścibudynku umieŚciÓ rozdzielnicę R1 i doprowadziĆ do niej zasilanie z
rozdzielnicy RG zgodnie z rysunkiem lE2.
Rozdzielnice RP, RG i R1 WyposaŻyć zgodnie ze schematami załączonymi do niniejszego
opracowania.

spodziewany, maksymalny prąd zwarciowy w rozdzielnicach głÓwnych i piętrowych jest
mniejszy
6kA. Jako zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowano rozłączniki
bezpiecznikowe NH00.
Rozdzielnicę RP Wyposażono w rozłącznik obciąŹenia DPX-I 160A (wyłącznik głÓWny z
wyzwalaczem wzrostowym) umożliwiający wyłączenie zasilania w razie wykonywania prac
konseMacyjnych i naprawczych oraz pełniący funkcje wyłącznika ppoż. Zastosowano zdalny
system wyłączania ppoż' obiektu. Przycisk zdalnego wyłącznika ppoż. zlokalizowano przy
wejściu do plebanii. stosowaÓ przycisk w obudowie z szybką Przycisk ppoŻ. opisaÓ w sposÓb
tMały i czytelny jako ,,PrzeciwpoŹarowy Wyłącznik prądu''. W RP przewidziano zainstalowanie
ochronnika przepięciowego klasy B+c typ DEHNventil firmy DEHN'
schematy ideowe rozdzielnic RP, RG i R1 stanową załączr.ik rysunkowy niniejszego
opracowania' segmenty rozdzielnicy oznaczone kolorem żółtym należy przystosować do

od

indywidualnego plombowania,

6. oświetlenie ewakuacyjne i bezpieczeństwa
Na wniosek rzeczoznawcy ds. ochrony prz eciwpożarowej budynek został WyposaŻony
w oświetlenie bezpieczeństwa zrealizowane poprzez instaIację dodatkowych opraw zasilanych
z baterii centralnej' Oprawy te pełnią podwÓjną funkcję opraw ewakuacyjnych i bezpieczeństwa'
Do oznaczenia WyjśĆewakuacyjnych proponuje się oprawy cH01 8W/1 firmy cholemaster

oznakowane zgodnie

z

normą ,,PN-92,Ą{0l256l02 Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja'"

-

ł t::{}

ll,

Jako oprawy spełniające funkcję oŚwiet|enia awaryjnego proponuje się oprawę Es BASE 36W
w wersji nastrojowej. lnstalację oŚwietleniową opraw ewakuacyjnych i bezpieczeństwa oraz
opraw znakujących drogi i wyjŚcia ewakuacyjne WykonaÓ przewodem HDGS 3x1'smm'
układanym podtynkowo. Przewody przykryć tynkiem o gruboścismm.

7. oświetlenie wewnętfz

ne budynku

Do oświetlenia pomieszczeń zastosowano oprawy śWietlÓWkowe różnego typu. Ważne
jest aby W pomieszczeniach oznaczonych jako ,,pomieszczenie klimatyzowane (księgozbiory)''
czyli pom. 1.14, 1'15 i 2.05 zastosować Źródła światłaz ograniczoną emisją UV. Proponuje się
Źródła światłafirmy osRAM W postaci śWietlÓwki liniowej I& LUM|LUX coLoR control typ: L
36 W940 UVS.

Do oświetlenia korytarz

a

1.02 zastosowano oprawy śWietlóWkowe

z

wbudowanym

radarowym czujnikiem ruchu. oprawa ta moŻe sterowaÓ sąsiednią oprawą bez czujnika
(oprawa typu ,,SLAVE'). Jako oprawy,,maste/' proponuje się oprawy typ RS PRo 2000 Sensor
lP 44 ze Żródłem 2x26w. Jako oprawy,,slave'' proponuje się oprawy typu Rs PRo 2000 slave
lP 44 ze ŻrÓdłem 2X26W. oświetleniewejścia - plafonu z numerem budynku (numer policyjny)
sterowane jest pzekaŹnikiem zmierzchowym. oświetlenie ogÓlne piwnic wykonaÓ przewodem
YDY 3x1.smm' układanym w rurkach PcV na uchwytach' Należy stosować ospzęt o stopniu
ochrony lP 44.

8. oświetlenie zewnętrzne budynku
Planuje

się

montaŻ opraw oświet|eniowych

stosowaÓ oprawy o mocy 40W z czujnikiem ruchu.
lstniejące oŚwietIenie terenu pozostaje bez zmian.

z

zamontowanym czujnikiem ruchu'

9. lnstalacje dodatkowe oraz instalacje gniazd wtykowych
W pomieszczeniu 1'04 zlokalizowana jest instalacja baterii centralnej i GłÓwny Punkt
Dystrybucyjny do ktÓrych doprowadzone są osobne zasilania. Kuchenkę elektryczną zasiliĆ
przewodem YDY 5x2,5mm' prowadzonym podtynkowo z rozdzielnicy R1' PrzewÓd zakończyÓ

w puszce z

listwą pięciobiegunową' Kuchenkę podłączyÓ przewodem giętkim

wielodrutowymi o przekroju Źyły 2,5mm'.

z

żyłami

Gniazda wtykowe do suszarki w łazience (lP 44) stanowią Wydzie|one obwody, które
należy wykonaÓ przewodem YDY 3x2'5mm'i instalowaó na Wysokości 1,3 m nad podłogą
lnstalację gniazd Wtykowych wykonaĆ pzewodem YDY 3x2,5mm' prowadzonym
podtynkowo w rurach PCV. W pomieszczeniach gdzie konstrukc.ia jest drewniano - murowana
dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych podtynkowo W osłonie z rur PCV'
Gnjazda wtykowe W pokojach instalowaÓ na WysokoŚci 0.3m nad podłogą Gniazda do
urządzeń specjalnych (zmywarka, okap kuchenny itp.) montować zgodnie z instrukcją
producenta lub jeŚli brak informacji w instrukcji zgodnie z rysunkiem.
obwody klimatyzatorÓW stanowią wydzielone obwody, które naleŹy wykonaÓ
przewodem YDY 3x2,5mm'w rurze PcV. Pzewidziano zastosowanie klimatyzatoróW firmy
KLIMA-THERM składające się z jednostki zewnętrznej AWYZ'18LB (do ktÓĘ jest
doprowadzone zasilanie z R1)oraz Wewnętrznej AoYZ'l8LB zamontowanej W pomieszczeniach
klimatyzowanych' PEeWody z jednostek zewnętrznych do jednostek Wewnętrznych prowadziÓ
w rurach PCV podtynkowo.
Jednostki zewnętŻne winny byó wyposażone w wyłącznik głÓWny umoŹliwiający bezpieczne
wyłączenie urządzenia do celów konserwacyjno-remontowych. W plzypadku braku takich
wyłącznikÓw' jednostki zewnętrzne wyposaŹyĆ W wyłączniki serwisowe'
ZachowaĆ wymagane' minimalne odległoŚci od zwodóW instalacji odgromowej w celu
zachowania wymagane] przerwy iskrowej.

lnstalacja domofonowa

1

0.

1

l.lnstalacja telefoniczno / komputerowa

Do istniejące.j instalacji domofonowej podłączyÓ dodatkowy obwÓd do pomieszczenia
(rys.
lE 9)' Pozostałą częśÓ instalacji domofonowej pozostawić bez zmian' Nie przewiduje
1'05
się Wykonania instalacji dzwonkowej'
lnstalację komputerową wykonaĆ przewodem UTP 4x2x0.5 prowadzonym w rurkach
podtynkowo.
lnstalację zakończyÓ w pomieszczeniach jak na rysunku gniazdem 2 x RJPcV
45' Wszystkie przewody w układzie gwiaŹdzistym sprowadziĆ do GPD (głóWny punkt
dystrybucyjny) zamontowanego w pomieszczeniu 1.04 jak na rys. lE I

-12-

-
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Nie przewiduie się zmian w instalacji telefonicznej. Przewidziano oddzielny obwód zasilający
GDP (gnÓwny punkt dystrybucyjny). Rolę GPD będzie spełniałrouter / switch / serwer zależnie
od decyzji inwestora

l2. lnstalacja

W

p

rzywoławcza

budynku przewidziano montaŹ instalacji pzywoławczej. oziałanie polega na

pociągnięciu za linkę plzycisku alarmowąo FAP 3002 i uruchomienie modułu alarmowego FlM
'l2oo na koMaŻu pŹed toaletą oraz w rozdzielnicy głównej' Alarm pozostanie aktywny aż do
czasu skasowania. PŻycisk kasujący FEH 1001 zamontowaĆ pzy drzwiach pzed wejŚciem do
toalety dla niepełnosprawnych. Na pzycisku i kasowniku umieścićopisy: na pŻycisku FAP
3OO2 ,,WEZWANIE' a na kasowniku FEH 1001,,KASOWAN|E". Transformator FLM1000

zamontować

w rozdzielnicy RG. Przycisk FAP3002 zamontować na ścianieprzy suficie a

koniec linki powinien Ałisać 5 cm nad posadzką' Zasilanie instalacji przyzywowej prowadzić za
pomocą pzewodu YDY 3x2,5mm2 w rurze PcV.
13.

lnstalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
Dla ochrony zewnętrznej budynku od wyładowań atmosferycznych przewiduje się

wykonanie instalacji odgromowei z zastosowaniem zwodów poziomych niskich. zwody wykonaó
drutem stalowym cynkowanym o Średnicy 8mm. stosować wsporniki układane w odstępach co
0,8*'l,0 m. Do zwodów podĘczyć wszystkie pzewodzące elementy znaidujące się nad dachem

(rynny, wyrzutnie wentylacji itp.) stosując właściwezaciski i uchwyty. Wszystkie

niepŻewodzące elementy znajdujące się nad powiezchnią dachu np. kominy, wyposażyć w
zwody niskie. Metalowy Wkład kominowy poĘczyć z najbliższym zwodem instalacii odgromowej.
zwody poziome ipzewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym Felzn o
8 mm' Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym, cynkowanym o średnicy8mm.
stosowaĆ naciągi. Na wysokości 1,8m nad poziomem terenu umieścićzłącza kontrolne. Do
przewodÓw odprowadzających podĘczyć metalowe rynny.
Wykonaó badania istniejącego uziomu (odkrywka i pomiary). W przypadku pozytywnych
wynikÓw badań dopuszcza się wykoeystanie tego uziomu. W przypadku przeciwnym wykonać
nowy uziom otokowy z taśmy stalowej ocynkowanei Fezn 30x4 układanej w ziemi, na dnie
Wykopu, na gĘbokości0,6m iW odległościnie mniejszej niż 1 m od zewnętznej krawędzi
obiektu. Wykonać przewody uziemiające z taŚmy stalowej ocynkowanej FelZn 3Ox4mm2 '
zabezpieczyć ie pŹed korozją do wysokości 0,3m nad ziemią i 0,3m pod ziemią przez pokrycie
masą asfaltową' Połączenia spawane izabezpieczyć antykorozyrnie. lnstalacje odgromowe
wykonać zgodnie z PNJEG 6'1024-1:2001 i PN-lEc 6'102 4-1-1:2001 oraz PN-IEC 61024'12'.2002r.

Wykonać główną szynę wyrównawczą z taśmy stalowej, cynkowane.j
FeZn 30x4mm, do której należy podĘczyĆ
_ punkt podziału przewodu PEN na N i PE w ZK'
_ szynę PE z rozdzielnicy głcwne| RP
_ plzyłącze wodne Wykonane z rur przewodzących prąd elektryczny,
- przyłącze gazowe za zgodą właścicielasieci gazowej,
- urądzenia co pŻewodzące pĘd elektryczny'
- uziom instalacji odgromowei,
_ inne obce częścimetalowe mogące znaleŹć się pod napięciem.

lnstalację wyrównawczą połączyć z uziomem instalacii odgromowei we wszystkich możliwych
punktach.

14.

ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Planuje się wykonanie zasilania obiektu w układzie TN-C do ZK i w układzie TN-s dalej.
W zK dokonaó podział przewodu PEN na PE i N. Punkt podziału uziemić popzez przyłączenie
do uziomu instalacji odgromowei iobjąć poĘczeniem wyrÓwnawczym poprzez przyłączenie do

głównej szyny wyrównawczej. Jako dodatkową ochronę pŻed dotykiem pośrednim (przy
uszkodzeniu) zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania realizowane z wykozystaniem

.!
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zabezpieczeń nadprądowych. Jako ochronę uzupelniającą zastosowano Wyłączniki rÓżnicowo-

.t

prądowe o czułościróżnicowej 30mA i połączenia WyróWnawcze'

1

5.

ochrona przeciw-przepięciowa

ochronę przeciwprzepięciową realizuje się przez zainstalowanie w rozdzielnicy głÓWnej
RG ogranicznikóW pŻepięĆ klasy B+c typ DEHNVentil. W rozdzielnicach RG i R1 zastosowano
ochronniki klasy C typ DEHNguard.

16.Uwagi końcowe
1. lnstalacje elektryczne wykonaÓ z materiałóW posiadających Wymagane atesty i ceńyfikaty.
2. Prawidłowośó wykonania instalacji potwierdzić protokołami z Wymaganych pomiarÓw i badań'
3. Prace instalacyjne wykonaÓ moŻe pracownik posiadający Wymagane kwalifikacje.
4' Prace Wykonywane w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod
napięciem prowadziÓ w ścisłymporozumieniu i pod nadzorem Właścicielatych urządzeń.
5' W łazienkach dozwolony Jest montaż opraw ośWietleniowych i osprzętu wyłącznie w strefie 3
(zgodnie z PN-lEC 60364-7-701).
6' Ze Względu na zastosowanie zdalnego wyłącznika ppoŻ' z Wkorzystaniem Wyzwalacza
wzrostowego (administrator) jest zobowiązany do opracowania instrukcji eksploatacji i
konserwacji systemu. Należy W prowadziÓ obowiązek okresowego sprawdzania sprawnoŚci
tego systemu (nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu). W razie uszkodzenia systemu należy
bezzwłocznie doprowadziÓ do jego sprawności.
7. Niniejsze opracowanie podlega uzgodnieniu z żeczoznawcąds. ochrony ppoż w zakresie,
instalacli:
- Wyłącznika ppoż
- ośWietlenia ewakuacyjnego
_ instalacji agregatÓW instalacji klimatyzacji na poddaszu

'tT.Wytyczne do planu BIOZ
Projektant stwierdza, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U' z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120' poz.1'l26) w sprawie szczegołowego
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdlowia oraz szczegÓłowego zakresu rodzaju
robÓt budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przed
rozpoczęciem robót na kierowniku budowy spoczywa obowiązek opracowania planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie'

W zakresie robót elektrycznych istnieje zagroŻenie upadku z duŹej wysokoŚci
prac pŻy Wykonaniu instalacji odgromowych.

'

W

czasie realizacji
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