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I. OŚWIADCZENIE 

Słupsk, 22.12.2021 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z wymaganiem art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane os wiadczam, z e projekt architektoniczno-budowlany ,,BUDOWA INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ O MOCY WYTWÓRCZEJ 

DO 600 KW” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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opracowania 
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funkcja 

projektowa 

Imię i nazwisko, specjalność i 

numer uprawnień budowlanych 
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Projektant mgr inż. Zbigniew Wójcik 
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22.12.2021 

 

spec. 
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Urządzenia 

techniczne 

elektryczne 

Sprawdzający mgr inż. Robert Chołodowski 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności  elektrycznej 

POM/0008/PWOE/15 

22.12.2021 

 

spec. 

uprawnnień 

numer upr. 

Urządzenia 

techniczne 

elektryczne 
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projektanta 
mgr inż. Aleksandra Szewczyk 22.12.2021 
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II. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI I 

SPRAWDZAJĄCEMU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W 

ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI ORAZ KOPIE 

ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE NA LISTĘ CZŁONKÓW 

WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA  

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITETKONICZNO-BUDOWLANEGO 

1. Podstawa opracowania 

• mapa do celów projektowych - skala 1 : 500 

• umowa z Inwestorem 

• koncepcja wykonana osobiście i zaakceptowana przez Zamawiającego 

• obowiązujące akty prawne i normy, w szczególności: 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie.(Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.).  

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów. ( Dz.U.Nr 109, poz. 719).  

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych  ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030).  

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 

grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Z dnia 14 grudnia 2015r poz. 

2117). 

o PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Część 5: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Arkusz 

56: Instalacje bezpieczeństwa.  

o PN-EN 671-1:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. 

Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.  

o PN-EN 61773: 2002, Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) 

systemo w wytwarzania mocy elektrycznej – Przewodnik,  

o PN-HD 60364-7-712:2016, Instalacje elektryczne niskiego napięcia, częs c  

7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania,  
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o PN-EN 62446-1:2016-08/A1, Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania 

dotyczące badan , dokumentacji i utrzymania. Częs c  1: Systemy podłączone 

do sieci. Dokumentacja, odbiory i nadzo r, 

o PN-EN IEC 61730-1:2018, Ocena bezpieczen stwa modułu 

fotowoltaicznego (PV), częs c  1: wymagania dotyczące konstrukcji,  

o PN-EN IEC 61730-2:2018, Ocena bezpieczen stwa modułu 

fotowoltaicznego (PV), częs c  2: Wymagania dotyczące badan ,  

o PN-EN 50583-1:2016, Fotowoltaika w budownictwie, częs c  1: BIPV 

moduły,  

o PN-EN 50583-1:2016, Fotowoltaika w budownictwie, częs c  2: BIPV 

systemy, 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Projektowana instalacja fotowoltaiczna zakwalifikowano do kategorii VIII – „inne 

budowle”. 

3. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy 

3.1. Przeznaczenie 

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy wytwórczej 

do 0,6 MW na działce nr 27/1 obręb miasto Białogard. Przeznaczeniem urządzeń jest 

produkcja energii elektrycznej pozyskiwanej z przekształcania energii słonecznej. 

3.2. Program użytkowy 

Podstawowym celem projektu jest zgodnie z Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy Prawo 

Budowlane zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej w sposób określony w przepisach, 

w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając 

spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w 

załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 

dotyczących między innymi bezpieczeństwa pożarowego. 

4. Układ przestrzenny, forma architektoniczna i wymogi prawne  

4.1. Forma architektoniczna i układ przestrzenny 

Projektuje się budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 600 kWp. Panele 

planuje się zamontować na gruncie, na terenie przedsiębiorstwa STANPOL SP. Z O.O. na 
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na działce nr 27/1 obręb miasto Białogard. Łączna ilość paneli fotowoltaicznych 

planowana do zabudowy wynosi 1356 sztuk. W instalacji projektuje się monokrystaliczne 

panele o mocy 440 Wp każdy. Elementami farmy fotowoltaicznej będą również inwertery 

DC/AC, zabezpieczenia elektryczne, niezbędne oprzewodowanie Nn oraz konstrukcja 

wsporcza instalacji fotowoltaicznej. Instalacja ma służyć wytwarzaniu energii 

elektrycznej.  

4.2. Sposób dostosowania obiektu do warunków wynikających z MPZP 

Szczegółowy wykaz został zamieszczony w części opisowej PZT 

WYMAGANIA MPZP 
WARTOŚCI 

PROJEKTOWANE 

Powierzchnia zabudowy Pz Pz max 50% 

Pz 2 688,46 m2 

 

28,75 % 

Wysokość projektowanej zabudowy max 16 m ok. 3,05 m 

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

5.1. Parametry obiektu budowlanego 

POZIOM ODNIESIENIA ±0,00=25,6 m n. p. m. 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2 688,46 m2 

WYSOKOŚĆ OBIEKTU (WART. NAJWIĘKSZA) ok. 3,05 m 

6. Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu 

budowlanego 

6.1. Opinia geotechniczna 

Stwierdzone warunki gruntowe umożliwiają bezpośrednią infiltrację wód opadowych w 

głąb profilu gruntowego ze względu na jego przepuszczalny charakter. 
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6.2. Sposób posadowienia  

Biorąc pod uwagę warunki gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopień złożoności 

oddziaływań, stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również wartość 

techniczną obiektu oraz zagrożenia środowiska, projektowany obiekt zalicza się do I 

kategorii geotechnicznej. Przyjęto proste warunki gruntowe. Posadowienie paneli na 

konstrukcji wsporczej wbijanej. 

 

Wszystkie prace wykonywać należy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 

Polskimi Normami, a także zachowując przepisy BHP, oraz przepisy przeciwpożarowe. 

Materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atest Państwowego Zakładu 

Higieny, oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający je do stosowania w 

budownictwie. 

7. Informacja o liczbie lokali 

Nie dotyczy. 

8. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Nie dotyczy. 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące 

wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazują 

ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, 

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

9.1. Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposób 

odprowadzania ścieków oraz wód opadowych 

Brak zapotrzebowania na wodę, ścieki wytworzone w trakcie budowy odprowadzane 

przez firmę specjalistyczną wody opadowe odprowadzone do grunty. 

9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 

(rodzaj, ilość i zasięg rozprzestrzeniania się) 

Brak jakichkolwiek emisji. 
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9.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Nie występuje na etapie użytkowania, na etapie budowy w bardzo niewielkim stopniu, 

ponieważ wszystkie projektowane elementy są wstępnie sprefabrykowane, odpadami 

mogą być jednorazowe opakowania zabezpieczające, które w postaci kartonu i folii PE 

będą gromadzone i poddane utylizacji. 

9.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w 

szczególności jonizujące, pola elektromagnetycznego i inne zakłócenia, 

(odpowiednie parametry czynników i zasięg ich rozprzestrzeniania) 

Brak. 

9.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 

ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Nie przewiduje się wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt służy do pozyskiwania energii 

odnawialnej. W związku z tym jego budowa zmniejszy ogólne zanieczyszczenie 

środowiska powodowane przez innych, konwencjonalnych producentów energii, 

aczkolwiek w skali mikro. 

Do wykonania nasypów w miejscu projektowanego odtworzenia zieleni można 

wykorzystać dowolny grunt z wykopu. 

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych 

możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Nie dotyczy. 

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do 

ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Nie dotyczy. 

10.2. Dostępne nośniki energii 

Nie dotyczy. 

10.3. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy 

porównawczej 

Nie dotyczy. 
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10.4. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 

zaopatrzenia w energię 

Nie dotyczy. 

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości 

wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują 

temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w 

wyznaczonej strefie ogrzewanej. 

Nie dotyczy. 

12. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu 

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

12.1. Wewnętrzne instalacje sanitarne 

Nie dotyczy. 

12.2. Instalacja zimnej wody  

Nie dotyczy. 

12.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej  

Nie dotyczy. 

12.4. Kanalizacja deszczowa  

Nie dotyczy. 

12.5. Instalacje grzewcze  

Nie dotyczy. 

12.6. Instalacja centralnego ogrzewania   

Nie dotyczy. 

12.7. Instalacja wentylacji  

Nie dotyczy. 

12.8. Instalacja elektryczna 

Zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestora sieci elektroenergetycznej.  
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13. Warunki ochrony przeciwpożarowej – instalacja 

fotowoltaiczna  

13.1. Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji 

Projektowana wolnostojąca instalacja fotowoltaiczna zajmowac  będzie powierzchnię 

zabudowy wynoszącą 2 688,46 m2. Panele usytuowane będą w dwo ch grupach  o 

szerokos ci 3 paneli (szerokos c  ok. 2,77 m) oraz długos ci 20 i 54 paneli (długos c  42,67 m 

i 115,40 m). Pomiędzy poszczego lnymi grupami paneli zlokalizowane będą pasy wolnej 

przestrzeni o szerokos ci ok.  4 i 6 m.  

 

13.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o 

parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz 

zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w 

zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów 

projektowych 

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez BRE National Solar Centre, niezalez ny instytut 

badawczy z Wielkiej Brytanii w publikacji  „Fire and Solar PV Systems – Investigations and 

Evidence in July 2017” -  prawidłowo zaprojektowana oraz eksploatowana instalacja nie 

stwarza zwiększonego ryzyka powstania poz aru w budynku. Podobne wnioski płyną 

ro wniez  z innych raporto w opublikowanych m.in. przez TU V Rheinland we wspo łpracy z 

Instytutem Systemo w Energetyki Słonecznej im. Fraunhofera gdzie wskazuje się, z e 

poz ary wywołane przez system PV stanową zaledwie 0,016% w odniesieniu do 

wszystkich instalacji fotowoltaicznych powstałych w Niemczech. Charakterystyka 

zagroz enia poz arowego wynika przede wszystkim z moz liwos ci powstania łuku 

elektrycznego, do kto rego moz e dojs c  w wyniku. Zatem w niniejszym projekcie stwierdza 

się, z e projektowana instalacja fotowoltaiczna nie stwarza dodatkowego zagroz enia 

poz arowego poza podstawowymi zagroz eniami związanymi z poz arami instalacji 

elektrycznych będących pod napięciem.  

 

13.3. Informację o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób 

użytkowania 

Zgodnie obowiązującymi przepisami wolnostojąca instalacja fotowoltaiczna nie 

klasyfikowana jest jako kategoria zagroz enia ludzi (ZL) i/lub obiekt produkcyjno – 
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magazynowy (PM). Obowiązujące przepisy nie klasyfikują wolnostojącej instalacji, 

jednakz e dla potrzeb projektowych bazując na dostępnej wiedzy technicznej przyjmuje 

się gęstos c  obciąz enia ogniowego paneli fotowoltaicznych jako 200 MJ/m2. 

 

13.4. Informację o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób 

na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi 

ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń 

Zgodnie obowiązującymi przepisami wolnostojąca instalacja fotowoltaiczna nie 

klasyfikowana jest jako kategoria zagroz enia ludzi (ZL). Teren woko ł instalacji nie jest 

przewidziany do przebywania oso b. Przebywanie oso b będzie miało jedynie charakter 

kro tkotrwały związany z konserwacją instalacji.  

 

13.5. Informacje o podziale na strefy pożarowe 

Obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku zastosowania podziału na strefy 

poz arowe dla wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej. Panele będą zlokalizowane w 

grupach o szerokos ci ok. 2,77 m – pomiędzy poszczego lnymi grupami zachowane będą 

pasy wolnej przestrzeni o szerokos ci ok. 4 m.  

 

13.6. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref 

pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej nie 

klasyfikuje się jako strefa poz arowa PM. Dla celo w projektowych nalez y przyjąc  z e gęstos c  

obciąz enia takiej instalacji wynosi ok. 200 MJ/m2 – przyjęto jedną warstwę paneli 

fotowoltaicznych zlokalizowanych na gruncie.  

 

13.7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i 

stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowalne 

Nie dotyczy. 

 

13.8. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia 

wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem 

Instalacja fotowoltaiczna wolnostojąca nie stwarza zagroz enia wybuchem. Na terenie na 
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kto rym zlokalizowana będzie instalacja fotowoltaiczna nie przewiduje się ro wniez  

występowania materiało w wybuchowych.  

 

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w 

inny sposób, uwzględniając liczbę i stan sprawności osób przebywających 

w obiekcie 

Teren instalacji fotowoltaicznej nie jest przewidziany do przebywania ludzi. Ewentualne 

przebywanie oso b na terenie będzie miec  charakter kro tkotrwały i będzie związany z 

konserwacją techniczną systemu. Dostęp do instalacji będzie zabezpieczony przed 

dostępem oso b postronnych.  

 

13.10. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych 

instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z 

określeniem zakresu i celu ich stosowania 

Obowiązujące przepisy nie wymagają wyposaz enia wolnostojącej instalacji 

fotowoltaicznej w urządzenia przeciwpoz arowe oraz inne urządzenia słuz ące 

bezpieczen stwu poz arowemu.  

 

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia 

działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do 

celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń 

gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz 

dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach 

Wolnostojąca instalacja nie wymaga zapewnienia przeciwpoz arowego zaopatrzenia w 

wodę do zewnętrznego gaszenia poz aru. Wolnostojąca instalacja nie wymaga 

zapewnienia drogi poz arowej . 

Dla instalacji nalez y opracowac  plan urządzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych, 

przedstawiający na rzucie PZT w szczego lnos ci: 

- usytuowanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej w terenie, w tym 

oznaczenie: obszaru występowania moduło w PV, przebiegu tras oprzewodowania 

prądu stałego (po stronie DC) oraz przemiennego, jak ro wniez  ewentualnych 

ognioodpornych obudo w lub osłon projektowanych na tym przewodowaniu, 
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lokalizacji falowniko w PV oraz miejsc usytuowania elementu (przycisku) 

uruchamiającego np. kontrolowane odłączenie napięcia po stronie DC falownika,  

- legendę zastosowanych oznaczen  graficznych i literowych,  

- wskazanie oso b lub podmioto w opracowujących plan oraz datę jego 

opracowania,  

Instalacja zostanie oznakowana znakiem bezpieczen stwa, zgodnym z Polską Normą PN-

HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Częs c  7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy 

zasilania, informującym o obecnos ci w obiekcie instalacji fotowoltaicznej w następujących 

miejscach: 

- w złączu instalacji elektrycznej,  

- w miejscu pomiaru (jes li jest oddalony od złącza),  

- w jednostce odbiorcy lub w tablicy rozdzielczej, do kto rej podłączone jest zasilanie 

z falownika.  

 

13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o 

parametrach wpływających na odległości dopuszczalne 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej nie 

okres la się minimalnych odległos ci od budynko w i/lub innych obiekto w budowlanych, 

granicy działki, granicy lasu.  

 

Projektowana instalacja zlokalizowana będzie w następujących odległos ciach od granic 

działki: 

- wschodniej 3 m,  

- zachodniej 6 m,  

- po łnocnej 3 m,  

- południowej 8 m. 

Projektowana instalacja zlokalizowana będzie w następujących odległos ciach od innych 
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budynko w/obiekto w budowlanych: 

- od strony południowej 46 m.  

 

13.13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań 

ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której 

mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem 

architektoniczno-budowlanym 

Nie dotyczy.  

14. Warunki ochrony przeciwpożarowej – stacja 

transformatorowa 

14.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

Projektowany obiekt to stacja transformatorowa. 

Charakterystyka obiektu: 

Powierzchnia zabudowy: 13 m2 

Powierzchnia użytkowa: 11,33 m2 

Wysokość obiektu wynosi 2,5 m – [N] niski 

14.2. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, 

w tym o odległości od obiektów sąsiadujących. 

Od strony południowej, na sąsiedniej działce Inwestora budynek produkcyjny.  

Brak przeszkleń w obiekcie. 

14.3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe 

materiałów niebezpiecznych pożarowo, charakterystyka pożarów 

przyjętych do celów projektowych. 

W obiekcie nie zakłada się co do zasady składowania materiałów niebezpiecznych 

pożarowo.  
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14.4. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób 

na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach. Informacja o drzwiach 

ewakuacyjnych, które powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Obiekt zalicza się do kategorii PM w myśl § 209 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

14.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Dla pomieszczeń magazynowych i technicznych gęstość obciążenia ogniowego wynosi do 

500 MJ/m2 . 

14.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych 

W obiekcie nie występują strefy ani pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

14.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i 

stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Dla budynku ustala się klasę odporności pożarowej „E”. Elementy obiektu będą 

odpowiadać wymaganiom w zakresie odporności ogniowej oraz stopnia 

rozprzestrzeniania ognia w sposób przedstawiony w tabeli: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 

strop1) ściana 

zewnętrzna1), 

2) 

ściana 

wewnętrzna1) 

przekrycie 

dachu3) 

"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Oznaczenia w tabeli: 

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1 
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1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także 

kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej 

klasy odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem 

ze stropem – ścian zewnętrznych budynku stanowiących obudowę dróg komunikacji 

ogólnej. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych 

(z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej 

powierzchni, nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje 

się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i 

dylatacjami. 

Wszystkie elementy budynku będą posiadały parametr nierozprzestrzeniania ognia 

(NRO). 

Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty 

rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych 

lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

Ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których określa się 

łącznie długość przejścia ewakuacyjnego, nie dotyczą wymagania określone w powyższej 

tabeli. 

Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w 

sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 30 

minut. 

14.8. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową. 

14.9. Podział obiektu na strefy dymowe 

Obiekt nie wymaga podziału na strefy dymowe. 
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15. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

15.1. Panele fotowoltaiczne 

Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą:  PN-EN 

61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych 

- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub  PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe 

naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, 

lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę 

certyfikującą. System fotowoltaiczny powinien posiadać odpowiednią ochronę 

przeciwprzepięciową, przeciwporażeniową, przetężeniową i zwarciową, odgromową i 

przeciwpożarową. 

15.2. Konstrukcja wsporcza 

Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zostać wykonana zgodnie z 

obowiązującymi standardami rynkowymi. Powinna być to konstrukcja dedykowana do 

systemów fotowoltaicznych. Dodatkowo należy zastosować konstrukcję dobraną do 

danego zastosowania – rodzaj gruntu. Panele należy zorientować względem stron świata 

w sposób umożliwiających ich największe nasłonecznienie. Elementy łączące aluminiowe 

profile konstrukcji wsporczej wykonane powinny być ze stali nierdzewnej. Panele 

fotowoltaiczne oraz konstrukcja montażowa powinny umożliwiać montaż paneli w 

układzie poziomym pod kątem 30O. 

15.3. Oprzewodowanie 

Panele fotowoltaiczne należy łączyć przeznaczonym do instalacji  przewodem solarnym 

oraz złączkami systemowymi kategorii MC4 lub równoważnymi. Przewód solarny 

powinien cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i 

warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz 

odpornością na promieniowanie UV. Luźne odcinki przewodów należy przymocować do 

konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na 

promieniowanie UV. Złączki MC4 powinny być zaciskane na końcówkach przewodów  

zgodnie  z wytycznymi producenta, z odpowiednią siłą.  

Przekrój  kabli  stałoprądowych  powinien  być dobrany według projektu branżowego z 

założeniem minimalizacji strat. 

Minimalne wymagania dotyczące przewodów solarnych: 



BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 0,6 MW PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 46 W BIAŁOGARDZIE 

str. 27 
 

• II klasa ochrony, 

• zakres temperatur pracy: -40°C do 120°C, 

• podwójna izolacja, 

• odporne na promieniowanie UV i działanie warunków atmosferycznych. 

Przewody AC należy wykonać za pomocą przewodów elektrycznych YKY.  Przewody 

należy prowadzić w gruncie poniżej poziomu przemarzania. 

15.4. Inwerter 

W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwertery mające na celu przetworzenie 

prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci elektroenergetycznej. 

Zastosowane inwertery powinny charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP, 

uwzględniające należytą odporność na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -25°C 

do +60 °C)  pozwalające na montaż inwerterów na zewnątrz. Inwertery powinny zostać 

wyposażone w system umożliwiający pomiar izolacji w części DC, pozwalający 

wyeliminować uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych jak również w  

samych  panelach  dając  wysokie bezpieczeństwo użytkowania. 

Moc inwertera w stosunku do mocy paneli fotowoltaicznych powinna zawierać się  w 

zakresie 85% -120%.  

Inwerter powinien posiadać zabezpieczenie przed przepięciami, odwróconą 

biegunowością DC, anti-islanding, pomiar izolacji w części DC, wbudowany rozłącznik DC, 

monitorowanie zadziałania ochronników przeciw przepięciowych, zabezpieczenia 

przeciążeniowe. 

W instalacjach planuje się montaż 24 szt. inwerterów o mocy 25 kW. 

Inwerter powinien posiadać licznik wytworzonej energii elektrycznej umożliwiający 

gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do 

przesyłania danych. Do monitoringu ilości wyprodukowanej energii oraz wizualizacji pracy 

instalacji fotowoltaicznej należy wykorzystać moduł komunikacyjny połączony kablami 

internetowymi z inwerterem. W przypadku zdarzeń nieprawidłowości pracy, moduł 

powinien informować niezwłocznie zarządcę obiektu oraz Wykonawcę poprzez wiadomość 

e-mail lub wiadomości tekstowe o wyskakujących błędach systemu.  
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15.5. Stacja transformatorowa 

Wolnostojąca stacja transformatorowa sucha wykonana zgodnie z poniższym opisem: 

• Obudowa o przybliżonych wymiarach 5x2,6m, bez ścian REI. 

• Rozdzielnica SN 3-polowa: pole liniowe z wyłącznikiem, pole pomiarowe z 

przekładnikami, pole transformatorowe z rozłącznikiem + podstawa 

bezpiecznikowa, 

• Układ pomiarowy zakończony listwą (bez licznika, modemu itd.) 

• Rozdzielnica nN 1250A wyposażona w: wyłącznik główny, 8x rozłączniki bezpieczn. 

400A , 

• W stacji przewidziano siłownię 24VDC oraz miejsce na zabudowę szaf SCADA i CCTV 

,Transformator suchy żywiczny 250kVA, 15/0,4kV, AL/AL, z T154, zgodny z KE 

548/2014. 

Stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących 

elementów: 

• obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora i dachem betonowym 

dwuspadowym o spadku 3° , 

• fundament betonowy prefabrykowany – piwnica kablowa.  

Podłoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi na wyprowadzenie kabli.  

W korytarzu obsługi stacji znajduje się właz do podziemnej części stanowiącej jednocześnie 

fundament i kanał kablowy.  

Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe umieszczone w części 

fundamentowej.  Stacja posiada drzwi wejściowe do korytarza obsługi SN i nN oraz do 

komory transformatora. W drzwiach oraz w ścianach znajdują się otwory wentylacyjne z 

żaluzjami wentylacyjnymi.  

Dane technologiczno-materiałowe:  

• ŚCIANY – beton zbrojony wibrowany klady C-30/37, pokryty tynkiem 

cienkowarstwowym E wykonany na bazie dyspersji akrylowych, wypełniaczy 



BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 0,6 MW PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 46 W BIAŁOGARDZIE 

str. 29 
 

mineralnych i kruszywa marmurowego o grubości 1,5 mm, kolory powłok stosowne 

do otoczenia – cztery ściany o grubości 100 mm. 

• FUNDAMENT – beton zbrojony wibrowany klasy C-30/37 o grubości ścianki 90-

130mm, pokryty na zewnątrz izolacją  przeciwwilgociową. 

• DACH – płaski, betonowy pokryty polimerową farbą akrylowo-lateksową. 

• ŚLUSARKA – drzwi aluminiowe z żaluzjami jednoskrzydłowe wyposażone w zamki. 

Konstrukcja ościeżnic oraz szkielet drzwi wykonany z profili prostokątnych 

zamkniętych aluminiowych. Poszycie zewnętrzne i wewnętrznej drzwi wykonane z 

blachy aluminiowej odpowiednio giętych i montowanych na szkielecie drzwi. Drzwi 

z żaluzjami pokryte powłoką cynkowo galwaniczną + powłoka malarska 

epoksydowo-poliuretanowa.  

UWAGI  

Wszelkie rozbieżności, wątpliwości oraz zmiany wynikłe w trakcie budowy należy 

wyjaśniać i uzgadniać z projektantem przed przystąpieniem do wykonania danych robót. 

 

Po zakończeniu robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń 

fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW, zgodnie z Art. 

29 ust. 2 pkt 16b Ustawy Prawo budowlane Inwestor powiadomi właściwego dla miejsca 

lokalizacji inwestycji komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej. Forma powiadomienia: pisemna lub jako dokument elektroniczny. Celem 

zawiadomienia jest pozyskanie przez Państwową Straż Pożarną (PSP) informacji na 

potrzeby przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych oraz realizacji zadań w 

obszarze kontrolno-rozpoznawczym. Zawiadomienie powinno zawierać szczegółowe 

informacje o lokalizacji urządzenia fotowoltaicznego i terminie rozpoczęcia jego 

użytkowania oraz z punktu widzenia potrzeb związanych z planowaniem i prowadzeniem 

działań ratowniczych w obiektach lub na terenach z urządzeniami fotowoltaicznymi co 

do zasady informacje w zakresie przygotowania terenu do prowadzenia działań 

ratowniczych, w szczególności: 

- plan urządzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych,  
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- opis wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu lub innych rozwiązań 

przeznaczonych do wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odłączenia zasilania 

elektrycznego,  

- informacje o oznaczeniu instalacji znakiem bezpieczeństwa.  

 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów materiałów i urządzeń. Roboty budowlane i montażowe powinny być 

prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, polskimi normami i przepisami. 

 

Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać 

dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. Zastosowane w projekcie materiały, 

rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa p-poż i bhp 

(posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 

 

Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :  

Zakres 

opracowania 

Pełniona 

funkcja 

projektowa 

Imię i nazwisko, specjalność i 

numer uprawnień budowlanych 

Data 

opracowania 

      

Podpis 

Urządzenia 

techniczne 

elektryczne 

Projektant mgr inż. Zbigniew Wójcik 

do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności elektrycznej 

AN/8346/172/86 

22.12.2021 

 

spec. uprawnień 

numer upr. 

Urządzenia 

techniczne 

elektryczne 

Sprawdzający mgr inż. Robert Chołodowski 

do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności  elektrycznej 

POM/0008/PWOE/15 

22.12.2021 

 

spec. 

uprawnnień 

numer upr. 

Urządzenia 

techniczne 

elektryczne 

Asystent 

projektanta 
mgr inż. Aleksandra Szewczyk 22.12.2021 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Spis rysunków 

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku     Skala 

1. E-01 Elewacje stacji transformatorowej   1:50 

2. E-02 Rzut stacji transformatorowej                    1:20 

3. E-03 Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych 1:50 

 

 

 

 

 

 


