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Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r.  
poz. 1118 z późniejszymi zmianami): 

 

Oświadczenie  

Oświadczamy, że projekt rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania  budynku położonego w Węglińcu 

przy ul. Wolości 1 na działce 68 na pomieszczenia Centrum Kultury w Węglińcu został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 



 
 
 

Przebudowa - modernizacja miejskiego stadionu sport owego poło żonego na 
działce 211 w W ęglińcu. 

 
 
Inwestor: Gmina Węgliniec, 59-950 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 
 
 
Przedmiot opracowania: przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu: 

- wyburzenie istniejącego budynku obsługi stadionu, realizacja nowego budynku o tej samej 
funkcji i zbliżonych gabarytach, odtworzenie boiska sportowego (do gier zespołowych) – 
boisko piłkarskie dla potrzeb Węglinieckiego zespołu piłki nożnej i młodzieży szkolnej, 
oświetlenie terenu; 
- wykonanie bieżni 5-cio torowej oraz skoczni i rzutni 
- wykonanie trybun i nowego ogrodzenia terenu. 

 
 
Podstawa opracowania. 
 

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja terenu stadionu. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 12 maja 2004), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2004r. (Dz. U. 30 
kwietnia 2004), Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r., Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 
2004r. (Dz. U. z 4 maja 2004). 
Decyzja Nr 04/2009 lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.05.2009 r 
Umowa o prace projektowe. 
Ustalenia z Inwestorem – koncepcja zagospodarowania stadionu. 
Obowiązujące przepisy i normatywy w zakresie projektowania. 

 
Projekt przebudowy stadionu obejmuje w szczególności: 
 

- przebudowa nawierzchni boiska głównego, 
- odwodnienie całego kompleksu sportowego, 
- wykonanie tartanowej nawierzchni bieżni i nawierzchni rozbiegowych dla skoku w dal, 

skoku wzwyż, rzutu oszczepem i rzutu kulą, młotem, 
- przebudowa trybun z montażem nowych siedzisk dla 300 widzów, 
- rozbiórka i budowa nowego pawilonu stadionowego, 
- remont nawierzchni na przejściach i dojściach, 
- remont i przebudowa oświetlenia boiska i oświetlenia dozorowego, 

      -    wykonanie zewnętrznego ogrodzenia pełnego na całym obwodzie zespołu sportowego. 
 
Ponadto do zakresu włączono wykonanie zasilania gazowego budynku stadionowego ze 
zbiornika gazowego podziemnego, odprowadzenie ścieków do mini oczyszczalni ścieków 
bytowych podejścia wody z przeznaczeniem do podlewania nawierzchni trawiastej stadionu. 
Projekt zakłada zachowanie istniejących przyłączy wody i zrealizowanych linii zasilających 
kablowych energii elektrycznej. W ramach przebudowy stadionu przewiduje się wydzielenie z jego 
powierzchni części terenu i przyporządkowanie tej części terenu do terenów drogowych jako 
przedłużenie ul. T . Kościuszki w kierunku bramy wjazdowej. Ruch pieszy odbywał się będzie w 
części przylegającej do grodzenia stadionowego a ruch kołowy po istniejącej pieszo jezdni na 
dzień dzisiejszy o nawierzchni gruntowej. 



 
1. Przebudowa nawierzchni stadionu. Boisko piłki no żnej, rzutnie, skocznie i bie żnia 
 
Projektuje się przebudowę wszystkich nawierzchni boiskowych tj. nawierzchni boiskowej 
trawiastej na płycie stadionu w drodze wprowadzenia instalacji drenażowej pozwalającej na 
szybkie przejęcie z nawierzchni boiska wody opadowej i odprowadzenie jej poza boisko i 
odtworzenia nawierzchni trawiastej z kompozycji traw szlachetnych, oraz wykonanie nawierzchni 
sztucznych przy płycie boiska związanych z możliwością prowadzenia międzyszkolnych zawodów 
lekkoatletycznych, a więc nawierzchni bieżni i nawierzchnia na rozbiegach dla dyscyplin 
uprawianych indywidualnie. Ponadto przewiduje się przebudowę nawierzchni na przejściach i 
dojściach w ramach terenu zajętego przez boisko sportowe.  
W ramach przebudowy przyjęto powiększenie terenu zajmowanego przez stadion i wykonanie w 
granicy tego terenu pieszo jezdni prowadzącej na teren leśne. 
Projekt obejmuje część działki stadionu miejskiego, przystosowaną do sportów zespołowych i 
indywidualnych, z włączeniem powierzchni terenowej po stronie północnej działki 211, która 
będzie przeznaczona na przygotowanie się zawodników – rozgrzewanie. 
 
2. Odwodnienie płyty stadionu. 
 
W celu wykonania remontu nawierzchni boiskowej oraz wprowadzenia elementów rozbiegów na 
wewnętrznej płycie stadionu projektuje się wykonanie instalacji odwadniającej w postaci instalacji 
drenażowej rurkami ∅7,5 cm. Projektowany drenaż ma na celu odprowadzenie wód opadowych 
wsiąkających przez nawierzchnię do podkładu i nie mających naturalnego ujścia w przypadku 
nieprzesiąkliwego podłoża naturalnego. System składa się z nawierzchni trawiastej, w której woda 
przenika pionowo, warstwy drenującej, do której spływa przenikająca woda oraz drenów 
właściwych, których zadaniem będzie doprowadzenie wody z podkładu. Sieć drenażowa będzie  
ułożona na głębokości 40 cm ze spadkiem podłużnym wynoszącym 0,5% z ograniczaniem do 
wykonania jednostronnego drenowania przy nawierzchni bieżni, rozbiegach i przy boiskach do 
gier zespołowych, odpowiednio do spadków powierzchniowych i podkładu odwadniającego. Takie 
wykonanie systemu drenażowego pozwoli na kontrolę pracy systemu oraz umożliwi połączenie 
funkcji studzienek zbiorczych z rowkami lub kanałami odwodnienia  powierzchniowego. Gęstość 
sieci drenażowej przedstawiono na planszy zagospodarowania stadionu. Do wykonania systemu 
odwodnienia przewidziano zastosowanie rurek drenarskich ceramicznych średnicy 7,5 cm 
(dopuszcza się zastosowanie rur z pcw perforowanego osłoniętych tkaniną fizelinową średnicy 7 
cm) w obsypce z drobnego żwiru. 
Nawadnianie boiska odbywać się będzie w sposób naturalny wodą pochodzącą z opadów 
atmosferycznych oraz za pomocą zabudowanych hydrantów, do których będzie podłączone 
urządzenie do nawadniania z zabudowanymi zraszaczami przeznaczone do przemieszczania po 
płycie trawnikowej boiska. 
 
3. Boisko trawnikowe do piłki no żnej . 
 
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni trawnikowych posiadających dużą wartość 
psychologiczną i estetyczną. Nawierzchnia taka pełni rolę pochłaniacza kurzu oraz zawiesin 
pyłowych. Kierując się trwałością takiej nawierzchni i jej odpornością na wydeptywanie oraz 
zmianę warunków klimatycznych założono, że w celu skrócenia okresu od remontu stadionu do 
rozpoczęcia użytkowania do niezbędnego minimum, nawierzchnia trawnikowa zostanie wykonana 
przez darniowanie płyty boiska. Kostki darni o grubości 4÷5 cm układa się „w cegiełkę”, 
przesypując szpary piaskiem. Rozpoczęcie użytkowania będzie możliwe po dwóch tygodniach od 
wbudowania darni. 
Konserwacja boisk trawnikowych polega na: stałym koszeniu trawy kosiarką mechaniczną  - 
krócej na wiosnę a dłużej w okresie wegetacyjnym (minimalna wysokość trawy – około 3cm) 
przycinając trawę raz w tygodniu bez względu na pogodę: napowietrzanie – przez przecinanie 
trawnika lub jego dziurawienie w odstępach co około 30 ÷ 40 cm; nawadnianie – wykonywane 
oszczędnie, ale w sposób pozwalający na przenikanie wody do głębokości około 20 cm tj. na 



głębokość zakorzenienia się trawy; wałowanie trawnika – wykonywane walcem o wadze 500 kg w 
okresie wiosennym po odtajaniu śniegu i obeschnięciu gruntu; nawożenie – co najmniej trzykrotne 
w roku. Ilość nawozu w skali roku to 15g N/m2, 5g P2O5/m

2, 5g K2O/m2. konieczne będzie również 
okresowe przeczesywanie i szczotkowanie trawy dla przesunięcia piasku powierzchniowego i 
nawozu pod trawę do gruntu. W celu zwiększenia trwałości trawnika pod powierzchnią trawnika 
układa się kilka warstw siatki nylonowej na organicznej komórkowej tkaninie, stanowiącej 
magazyn wilgoci i pożywkę. 
 
4. Nawierzchnie sztuczne płyty stadionu.  
 
Nawierzchnie elastyczne z tworzyw sztucznych eliminują w dużej mierze czynnik atmosferyczny w 
trakcie ich użytkowania. Nawierzchnie te są niewrażliwe na warunki pogody oraz umożliwiają 
wydłużenie czasu ich użytkowania w ciągu roku. Zaletą tych nawierzchni jest ich trwałość i 
stosunkowo małe koszty utrzymania oraz ich elastyczność, miękkość i gładkość. Ze względu na 
chronione prawem technologie receptury oraz wykonywanie tych nawierzchni przez określone 
grupy wykonawców projektuje się wykonanie nawierzchni wg załączonej do opracowania 
specyfikacji. Wykonanie nawierzchni o grubości 10 ÷ 20 mm realizowane będzie przez 
przyklejenie jej w postaci gotowych mat do idealnie wykonanego podłoża. Nawierzchnia sportowa 
składa się z warstwy wiążącej i warstwy wypełniającej. Jako wypełniacz do nawierzchni 
sportowych stosowane są granulaty z gumy i materiałów włóknistych decydujących o 
przesiąkliwości i elastyczności nawierzchni. 
Połączenie nawierzchni sztucznych z nawierzchnią trawiastą zostanie zrealizowane za pomocą 
obrzeży z PCW zlicowanej z realizowaną nawierzchnią sztuczną. 
 
 
5. przebudowa trybun.   
 
Projekt zakłada rozbiórkę istniejących trybun, a w ich miejsce wykonanie nowych siedzeń w 
układzie trzyrzędowym po stronie południowej i sześciorzędowym po stronie północnej. Nadające 
się betonowe podpory siedzisk po dokładnym przejrzeniu zostaną wykorzystane do wykonania 
siedzisk przy projektowanych boiskach gier zespołowych, gdzie projektuje się zestawy 
trzyrzędowe. 
 
6. Budynek boiskowy. 
 
Projektuje się rozebranie istniejącego budynku boiskowego i realizację nowego obiektu z 
pomieszczeniami przystosowanymi dla potrzeb organizacji imprez sportowych. Budynek będzie 
wyposażony w szatnie z natryskami i pomieszczeniami sanitarnymi dla zespołów i grup 
uczestniczących w zawodach sportowych – 2 niezależne pomieszczenia odpowiednio dla 
zespołów meczów piłkarskich lub odpowiednio dla zespołów i ekip uczestniczących w zawodach z 
podziałem na grupy wiekowe i odpowiednio męskie i żeńskie. Ponadto w budynku przewidziano 
wydzielone pomieszczenia dla sędziów wraz z pomieszczeniem sanitarnym i higienicznym oraz 
pomieszczenia klubowe i organizacyjne jak również pomieszczenia obsługi: kotłownia, pralnia, 
suszarnia, magazyny.  
Obiekt będzie zrealizowany jako murowany systemem tradycyjnym zgodnie z załączonymi 
rysunkami architektoniczno konstrukcyjnymi obiektu. 
 
7. Parking i nawierzchnie na doj ściach i przej ściach. 
 
Projekt zakłada odtworzenie istniejących nawierzchni gruntowych dla ruchu pieszego pomiędzy 
poszczególnymi boiskami przeznaczonych dla kibiców widowisk sportowych. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa zawodników biorących udział w rozgrywkach przewidziano za ogrodzeniem 
stadionowym możliwość parkowania pojazdów oraz budowę wydzielonych stanowisk dla 
pojazdów uczestników zawodów sportowych. Znajdą się tu dwa stanowiska do parkowania 
autokarów oraz cztery stanowiska dla pojazdów osobowych z dojazdem z ul. T. Kościuszki. 



 
8. Oświetlenie stadionu. 
 
Zaprojektowano wykonanie oświetlenia boiskowego lampami halogenowymi uwzględniającego 
ponadto montaż tzw. oświetlenia dozorowego z wykorzystaniem tego samego masztu niosącego 
oprawy oświetleniowe. 
Przewidziano budowę 6-ciu masztów oświetleniowych dla boiska głównego oraz 6-ciu masztów 
oświetleniowych dla boisk do gier zespołowych. 
Oświetlenie i zasilanie obiektów będzie realizowane zgodnie z uzyskanymi warunkami zasilania z 
istniejącej na terenie stadionu stacji transformatorowej. 
 
 
9. Ogrodzenie stadionu. 
 
Zaprojektowano wykonanie nowego ogrodzenia stadionu miejskiego z przęseł betonowych o 
wysokości 2,00 m. Od strony zachodniej przewidziano wykonanie w ogrodzeniu bramy z furtką – 
lokalizacja w miejscu dotychczasowej bramy. 
 
10. Przył ącze kanalizacji i odprowadzenia wód deszczowych. 
 
Projektuje się likwidację szczelnego zbiornika ścieków sanitarnych i włączenie projektowanego 
budynku stadionowego do mini oczyszczalni ścieków zlokalizowanej pomiędzy ogrodzeniem a 
trzecim rzędem widowni bezpośrednio za budynkiem. Długość projektowanego przyłącza 
kanalizacyjnego wynosi 10 m, a na trasie projektowanego przyłącza nie występują sieci obce. 
 
11. Przył ącze gazowe dla potrzeb ogrzewania pomieszcze ń budynku stadionowego. 
 
Projektuje się wykonanie przyłącza gazowego rurą PEHD SDR-11 De 25 mm długości 21 m od 
szafki gazowej umieszczonej przy parkingu podziemnym zbiorniku gazowym; wykonanie 
wewnętrznej instalacji gazowej w budynku stadionowym rurą miedzianą DN 25 mm długości 8,0 m 
do podłączenia gazowego kotła dwufunkcyjnego. W skrzynce gazowej z zabudowanym pomiarem 
na podejściu i na wyprowadzeniu wewnętrznej instalacji gazowej oraz w skrzynce gazowej należy 
zabudować przejścia monolityczne PE/stal w granicach zabudowanych rur osłonowych  dla rur z 
PEHD. Wprowadzenie gazu do budynku poprzedzić, zabudowanym w zewnętrznej szafce 
naściennej, zaworem odcinającym Dn 25 mm. 
 
 
12. Urządzenia ochronne i zabezpieczaj ące. 
 
Elementami zabezpieczającymi montowanymi w celach ochrony przed wtargnięciem kibiców na 
płytę boiska sportowego są ogrodzenia rozdzielające umieszczone na skraju zewnętrznego toru 
bieżni stadionu sportowego po całym jego obwodzie oraz siatki rozpięte przed i za boiskiem do 
siatkówki. Ponadto ogrodzenie w postaci bariery na koronie stadionu po stronie południowej w 
odległości 1,20 m za linią siedzeń. Dodatkowo na głównym wejściu przewidziano wykonanie w 
środku schodów  do trybuny Vipów barierę rozdzielającą z pochwytem i przy trybunie bariery 
ochronne po zewnętrznej krawędzi tej trybuny. 
 
13. Warunki Ochrony przeciwpo żarowej.  
 
Budynki i budowle przewidziane do odtworzenia w ramach przebudowy to: 
Budynek stadionowy mieszczący szatnie – przebieralnie i pomieszczenia obsługi stadionu, wiata 
na sprzęt stadionowy oraz budynki kasy biletowej i stanowiska komentatora. 
Wszystkie obiekty z wyjątkiem wiaty stalowej na sprzęt, zaprojektowano z użyciem elementów 
prefabrykowanych w postaci gotowych kontenerów przewidzianych do montażu na uprzednio 
przygotowanych fundamentach płytowych z betonu B20. 



Budynek stadionowy – KZL – 3 jest to budynek jednokondygnacyjny wolnostojący z dwoma 
wejściami prowadzącymi do wewnętrznych pomieszczeń, o przegrodach w klasie odporności 
ogniowej „D” z przegrodami zewnętrznymi i stropem minimum 30 min odporności ogniowej i 
ściankami działowymi o odporności minimum 15 min. Obiekt będzie realizowany z płyt 
„Metalplast” Oborniki Wielkopolskie z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, posiadających 
świadectwa niezbędne do stosowania w budownictwie. Długość dojść ewakuacyjnych z 
najodleglejszego miejsca w projektowanym budynku 16,50m < 20 m.  
Na terenie stadionu miejskiego są zabudowane hydranty, których lokalizacja w wyniku 
przebudowy nie ulega zmianie. 
Teren stadionu zostanie ogrodzony ogrodzeniem z blach powlekanych na słupkach metalowych 
obsadzonych w betonowym cokole.  
Wewnątrz pomiędzy płytą boiska głównego, a widownią będzie wykonane ogrodzenie 
rozgradzające o wysokości 1,15 ÷ 1,20 m z profili kwadratowych z poprzeczkami. 
 
14. Wyposa żenie budynku stadionowego. 
 
Budynek stadionowy zostanie wyposażony w podstawowe instalacje wewnętrzne służące jego 
projektowanej funkcji, a mianowicie: 
 - instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej 
 - instalacja kanalizacji 
 - instalacja gazowa dla kotłów centralnego ogrzewania – dwufunkcyjnych z wewnętrzną komorą 
spalania 
 - instalacja elektroenergetyczna. 
  
 
15. Część elektryczna  
 
15.1. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny oświetlenia boiska piłkarskiego i kortów tenisowych na 
Stadionie Miejskim w Węglińcu. 
 
15.2. Podstawa opracowania. 
 
 - Zlecenie inwestora. 
 - Mapka geodezyjna do projektowania. 
 - Obowiązujące Normy i Przepisy. 
 - Techniczne Warunki Przyłączenia  
 
15.3. Projektowane o świetlenie boiska piłkarskiego. 
 
Oświetlenie płyty stadionu piłkarskiego wykonać na sześciu masztach typu 200 i M220 produkcji 
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW zabudowanych wokół płyty boiska jak na rys.1. 
Na masztach zabudować belki poprzeczne T (nr 4 na rys. elementów konstrukcji wsporczych), do 
mocowania reflektorów o długości 2W=1m, produkcji jak wyżej. Na belkach mocować po sześć 
reflektorów typu MF110 HPI-T Plus 400W ICS-K z lampą metalohalogenkową typu HPI-T Plus 
400W produkcji PHILIPS. 
Maszty zasilić kablem YAKY 5×16 mm2 z projektowanej szafki oświetleniowej SO rys. nr 3. Szafkę 
tę zasilić z istniejącej szafki kablowej usytuowanej na terenie stadionu obok stacji 
transformatorowej słupowej. 
W miejscu przejścia kabla przez drogi i w miejscach kolizji z urządzeniami podziemnymi układać 
rurę przepustową AROT 70. Na końcach kabli w szafce kablowej, w słupach oświetleniowych i w 
złączu montować głowice kablowe termokurczliwe. Linię kablową oznaczyć opaskami kablowymi. 
W słupach montować gotowe tabliczki bezpiecznikowe wyposażone w zaciski przyłączeniowe i 
bezpieczniki instalacyjne o wartości B4A zabezpieczające oprawę i przewód zasilający. 
Latarnie ponumerować jak na rysunku nr 1. 



Kable układać zgodnie z normą PN-76/E-05125. 
 
15.4. Projektowane o świetlenie boisk tenisowych. 
 
Oświetlenie płyty stadionu piłkarskiego wykonać na sześciu masztach każde boisko, typu S60PC 
produkcji ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW zabudowanych wokół płyty boisk jak na rys.1. 
Na masztach zabudować belki poprzeczne T (nr 2 na rys. elementów konstrukcji wsporczych), do 
mocowania reflektorów o długości 2W=1m, produkcji jak wyżej. Na belkach mocować po dwa 
reflektory typu MF110 HPI-T Plus 400W ICA-K z lampą metalohalogenkową typu HPI-T Plus 
400W produkcji PHILIPS. 
Maszty zasilić kablem YAKY 5×16 mm2 z projektowanej szafki oświetleniowej SO rys. nr 3.  
W miejscu przejścia kabla przez drogi i w miejscach kolizji z urządzeniami podziemnymi układać 
rurę przepustową AROT 70. Na końcach kabli w szafce kablowej, w słupach oświetleniowych i w 
złączu montować głowice kablowe termokurczliwe. Linię kablową oznaczyć opaskami kablowymi. 
W słupach montować gotowe tabliczki bezpiecznikowe wyposażone w zaciski przyłączeniowe i 
bezpieczniki instalacyjne o wartości B4A zabezpieczające oprawę i przewód zasilający. 
Latarnie ponumerować jak na rysunku nr 1. 
Kable układać zgodnie z normą PN-76/E-05125. 
 
 
15.5. Ochrona przeciwpora żeniowa. 
 
W obwodzie oświetlenia drogowego zastosowano oprócz środków ochrony podstawowej w 
postaci izolacji roboczej przewodów i aparatów, samoczynne wyłączenie zasilania. Zacisk PE w 
słupie oświetleniowym należy połączyć z przewodem PE sieci. Zastosowanie zabezpieczenia 
nadprądowe latarni spełniają warunek szybkiego wyłączenia. 
 
Dane liczbowe: 
Zagospodarowanie terenu modernizowanego stadionu miejskiego w Węglińcu 
A – wjazd na teren Stadionu z parkingiem dla drużyn 
      i sędziów zawodów sportowych 
B – Budynek boiskowy  (szatnie dla drużyn i sędziów 
C – Widownia dla 300 widzów 
D – Ogrodzenie z przęseł betonowych pomiędzy słupkami  
       betonowymi  
1 – bieżnia z nawierzchnią sztuczną typu tartan 
2 – rozbieg i skocznia do trójskoku, skoku w dal 
3 – skocznia w zwyż 
4 – koło rzutni kulą 
5 – rozbieg rzutni oszczepem 
6 – zasiek rzutni młotem 
7 – rozbieg i skocznia skoku o tyczce 
8 – boisko trawiaste do piłki nożnej 
 
 Budynek boiskowy dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach i grup młodzieży biorących 
udział  
   w zawodach sportowych                          PRZYZIEMIE 

Lp Nazwa 
pomieszczenia 

Powierzchnia 
     / m2/ 

1  Pomieszczenie 
sędziów 

22,60      

2 Pomieszczenie 
porządk. 

4,20 



3 WC ogólne 3,70 
4 WC  sędziów 7,30 
5  Hall 19,20 
6 WC z 

przedsionkiem        
3,20 

7 WC z 
przedsionkiem 

3,20 

8 Szatnia 1 34,70 
9 Łaźnia 7,30 
10 Szatnia 2 34,70 
                    Razem: 140,10 
 3,06×140,10 428,70 m3 

                                                                         
                                                                        PODDASZE 

Lp Nazwa 
pomieszczenia 

Powierzchnia 
     / m2/ 

11  Komunikacja 17,25      
12 Hall 23,50 
13 Sala narad 93,40 
                  Razem: 134,15 
 2,90×134,15 389,00 m3 

 
 
 
Dane informacyjne o budynku boiskowym: 
Powierzchnia zabudowy           200,00 m2 
Razem całkowita  użytkowa      274,25 m2 
Kubatura ogrzewalna                  817,70 m3 
Powierzchnia pomieszczeń        228,10 m2 
Powierzchnia mieszkalna             102,79 m2 
Kubatura budynku                      1064,10 m3 
Powierzchnia parkingu :              324,00 m2 i 87,50 m krawężników 
Powierzchnia dojść:                       64,00 m2 i 41,00 m krawężników 
Powierzchnia widowni:               527,00 m2 

Długość ogrodzenia:                    535,00 m2 
Oświetlenie boiska:  12 lamp reflektorowych na  słupach żelbetowych 11,0 m 
Oświetlenie  dozorowe  6 lamp  ulicznych na słupach niosących lampy reflektorowe 
Wyposażenie dodatkowe: 
Zbiornik gazu propan dla ogrzewania budynku o pojemności 2700 l podziemny 
Mini oczyszczalnia ścieków 1,25× 6,50 m  
Zachowuje się istniejące przyłącze elektroenergetyczne z pozostawieniem szafy zasilającej w 
miejscu obecnym; od niej zostaną wyprowadzone obwody dla oświetlenia stadionowego i budynku 
szatni. 
Zachowuje się istniejące podejście wody z przeniesieniem wodomierza do budynku szatniowego. 
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PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA 
dla cz ęści budynku stanowi ącej samodzieln ą całość techniczno-u żytkow ą Budynek boiskowy nr 1 

 
 
 

 
 
 

Budynek oceniany: 

Nazwa obiektu Budynek boiskowy Zdjęcie budynku 

Adres obiektu 59-945 Węgliniec ul. Tadeusz Kościuszki  

Całość/ część budynku całość budynku 

Nazwa inwestora Gmina Węglinie 

Adres inwestora ul. Sikorskiego  

Kod, miejscowość 59-945, Węgliniec 

Powierzchnia użytkowa o 
regulowanej temp. (Af, m2) 245,10 

Powierzchnia zabudowy (Ag, 
m2) 200,00 

Powierzchnia netto (Pn, m2) 245.100 

Powierzchnia użytkowa (Pu, m2) 245.100 

Powierzchnia ruchu (Pr, m2) 245.100 

Powierzchnia usługowa (Pg, m2) 0.000 

Kubatura budynku (V, m3) ... 

 

 

 
 
 

 Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczątka Podpis Data 

Projektant: Piotr GURLAGA   2010-06-04 

Współautor:     

Węgliniec, 2010-06-04
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych u żytych w projekcie 
 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] 
Wsp.U wg Wt 2008 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,27 0,30 Tak 

 

IV. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] 
Wsp.U wg Wt 2008 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Dach D 1 0,18 0,25 Tak 

 

VI. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] 
Wsp.U wg Wt 2008 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,51 0,45 Nie 

 

VII. Przegrody ściany wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg Wt 2008 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana wewnętrzna SW 1 1,02 Brak wymagań Tak 

 

X. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] 
Wsp.U wg Wt 2008 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 0,00 2,60 Tak 

 

 

Parametry przegród przezroczystych 

XI. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 
[W/m2K] 

Wsp.oszkle
nia g 

Udział pow. 
oszklonej C 

Wsp.U wg Wt 
2008 [W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 0,00 0,75 0,70 1,80 Tak 
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2) Sprawdzenie warunku unikni ęcia rozwoju ple śni 
 
 
 

2.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min  dla przegród zewn ętrznych 
 
 
 
 
 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ 1, D 1 

 

 Miesiąc fRsi,min[W/m2K] 

1 Styczeń 0,635 

2 Luty 0,681 

3 Marzec 0,574 

4 Kwiecień 0,442 

5 Maj 0,023 

6 Czerwiec -0,899 

7 Lipiec -3,430 

8 Sierpień -2,021 

9 Wrzesień 0,008 

10 Październik 0,379 

11 Listopad 0,585 

12 Grudzień 0,637 

 

Miesiąc krytyczny: Luty 

 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,681 
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2.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min  dla przegród stykaj ących si ę z 
gruntem 
 
 
 
 
 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: PG 1 

 

 Miesiąc fRsi,min[W/m2K] 

1 Styczeń 0,825 

2 Luty 0,825 

3 Marzec 0,825 

4 Kwiecień 0,825 

5 Maj 0,825 

6 Czerwiec 0,825 

7 Lipiec 0,825 

8 Sierpień 0,825 

9 Wrzesień 0,825 

10 Październik 0,825 

11 Listopad 0,825 

12 Grudzień 0,825 

 

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, 
Listopad, Grudzień 

 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,825 
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2.2 Efektywna warto ść czynnika temperatury na powierzchni wewn ętrznej przegrody 
wyznaczona na podstawie warto ści współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz  
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewn ętrznej Rsi dla poszczególnych przegród.  
 
 
 

 Nazwa przegrody Symbol 
U 
[W/m2K] 

fRsi 
[W/m2K] 

fRsi>fRsi,max 
[W/m2K] Warunek 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,273 0,964 0,964 > 0,681 Spełniony 

2 Podłoga na gruncie PG 1 0,510 0,932 0,932 > 0,825 Spełniony 

3 Dach D 1 0,182 0,976 0,976 > 0,681 Spełniony 
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci epło Q H,nd dla ka żdej strefy 
 
 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 20,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 245,1 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 6,9 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 40441500 J/K 

Stała czasowa budynku τ 60,1 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,2 - 

- aH 5,0 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna θe, oC 

1,8 -0,8 4,4 8,1 13,2 16,5 18,5 17,8 13,3 9,3 4,0 1,7 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 496 448 496 480 496 480 496 496 480 496 480 496 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-3*H*(θi-

θe)*tm kWh/m-c 
1265 1306 1084 801 473 235 104 153 451 744 1076 1272 

Miesięczna strata ciepła przez 
wentylacje Qve=10-3*Hve*(θi-

θe)*tm kWh/m-c 
421 435 361 266 157 0 0 0 150 248 358 423 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie  i wentylację 
QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c 

1686 1741 1445 1067 630 235 104 153 601 991 1435 1696 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

254 295 572 777 1014 1044 1122 984 645 471 231 220 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm 

kWh/m-c 
839 758 839 812 839 812 839 839 812 839 812 839 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 1092 1052 1411 1589 1853 1856 1961 1823 1456 1310 1043 1059 

γH=QH,gn/QH,ht 0,65 0,60 0,98 1,49 2,94 5,91 14,11 8,94 2,42 1,32 0,73 0,62 

γH,1 0,63 0,63 0,79 1,23 2,22 0,00 0,00 0,00 1,87 1,02 0,68 0,64 

γH,2 0,64 0,79 1,23 2,22 4,43 0,00 0,00 0,00 5,68 1,87 1,02 0,68 

fH,n 1,00 1,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, ηH,gn 

0,96 0,97 0,84 0,64 0,34 0,17 0,07 0,11 0,41 0,70 0,94 0,96 
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Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

ηH,gn*QH,gn kWh/m-c 
641 724 239 0 0 0 0 0 0 22 459 677 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok 2761,1 

 

Niezgrupowane 

Zestawienie stref 

Nazwa strefy A f V θθθθi 
Zapotrzebowanie na ciepło 
QH,nd 

Numer 
strefy 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Strefa O1 245,10 686,00 20,0 2761,05 

Całkowite zapotrzebowanie strefy    ΣΣΣΣQH,nd  kWh/rok 2761,05 
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci epłą wodę QW,nd 

 
 
 

Obliczenia instalacja ciepłej wody u żytkowej 

Niezgrupowane 

Ciepło właściwe wody, cW 4.19 kJ/kg*K 

Gęstość wody, ρW 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, θCW 50 oC 

Temperatura zimnej wody, θO 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kt 1,12 - 

Liczba jednostek odniesienia, Li 26 j.o. 

Mnożnik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 - 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VCW 50,00 dm3/j.o.*d 

Mnożnik na przerwy urlopowe 1,00 - 

Czas użytkowania instalacji, tUZ 365,00 dni 

Roczna energia użytkowa do przygotowania cwu, QW,nd 27834,17 kWh/rok 
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5) Tabela zbiorcza sprawno ści systemu ogrzewania i wentylacji 
 
 
 

Niezgrupowane 

Nazwa źródła Nowe źródło ogrzewania 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz płynny 

Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QH,nd 2761,05 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Kotły gazowe kondensacyjne do 50kW (70/55oC) 

Sprawność wytwarzania ηH,g 0,94 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji miejscowej 

Sprawność regulacji ηH,e 0,88 - 

Wybrany wariant przesyłu 
C.o. wodne z źródłem w budynku, bez izolacji  na 
przewodach, armaturze i urządzeniach w pom. 
nieogrzewanych 

Sprawność przesyłu ηH,d 0,88 - 

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego 

Sprawność akumulacji ηH,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot 0,73 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 17,16 kWh/rok 
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6) Tabela zbiorcza sprawno ści systemu przygotowania ciepłej wody 
 
 
 

Niezgrupowane 

Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz płynny 

Współczynnik WW 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QW,nd 27834,17 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Kotły niskotemperaturowe o mocy do 50 kW 

Sprawność wytwarzania ηW,g 0,86 - 

Wybrany wariant przesyłu 
Miejscowe przygotowanie ciepłej wody, instalacja 
ciepłej wody bez obiegów cyrkulacyjnych 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Miejscowe przygotowanie ciepłej wody 
bezpośrednio przy punktach poboru wody ciepłej 

Sprawność przesyłu ηW,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika 

Sprawność akumulacji ηW,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot 0,86 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 68,63 kWh/rok 
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7) Tabela zbiorcza sprawno ści systemu o świetlenia 
 
 
 

Niezgrupowane 

Wybrany typ raportu nie uwzględnia oświetlenia! 
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8) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i ko ńcowej 
 
 
 

Niezgrupowane 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła 
QK,H 
kWh/rok 

QP,H kWh/rok 

1 Nowe źródło ogrzewania 3792,99 4223,76 

Suma 3792,99 4223,76 

 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła 
QK,W 
kWh/rok 

QP,W kWh/rok 

1 Nowe źródło ciepłej wody 32365,31 35807,73 

Suma 32365,31 35807,73 

 

Oświetlenie wbudowane 

Nr źródła Nazwa źródła 
QK,L 
kWh/rok QP,L kWh/rok 

1 Nowe źródło światła - - 

Suma - - 

 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W 40031,49 kWh/rok 

Zestawienie energii końcowej  EK = (QK,H+QK,W) / Af 147,52 kWh/(m2*rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Ep = QP/Af 

163,33 kWh/(m2*rok) 
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Budynek referencyjny wg WT 2008 

Suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku, 
oddzielających część ogrzewaną budynku od powierzchni 
zewnętrznej, gruntu i przyległych pomieszczeń 
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnętrznym 

A 677,40 m2 

Kubatura ogrzewanej części budynku, liczoną po obrysie 
zewnętrznym 

Ve 894,58 m3 

Współczynnik kształtu A/Ve 0,76 1/m 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 245,10 m2 

Powierzchnia ściany zewnętrznej budynku, liczona po obrysie 
zewnętrznym Aw,e 259,63 m2 

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną 
energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w ciągu roku EPW 24,04 kWh/(m2*rok) 

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia 

EPref 147,19 kWh/(m2*rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2*rok)  EPref kWh/(m2*rok) Uwagi 

163,33 <= 147,19 Warunek niespełniony 
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9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego 
 
 
 

Dane zbiorcze ze stref budynku 

Kubatura ogrzewanej całości po obrysie zewnętrznym Ve 894,58 m3 

Kubatura grupy  Niezgrupowane Ve,1 894,58 m3 

Powierzchnia ogrzewana całości budynku Af 245,10 m2 

Powierzchnia ogrzewana grupy  Niezgrupowane Af,1 245,10 m2 

Współczynnik kształtu A/Ve 0,76 1/m 

Grupa: Niezgrupowane 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia 

EP 163,33 kWh/(m2*rok) 

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia 

EPref 147,19 kWh/(m2*rok) 

Średniowa żony współczynnik EP m 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia 

EPm 163,33 kWh/(m2*rok) 

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia 

EPmref 147,19 kWh/(m2*rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2*rok)  EPref kWh/(m2*rok) Uwagi 

163,33 <= 147,19 Warunek niespełniony 



Projekt: 1 
Autor: IPON Projektowanie Legnica 

ArCADia-TERMO Niekomercyjna wersja czasowa 2.3    ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,  90-057 Łódź, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, 
www: www.intersoft.pl

16 

 

10) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT.2008 
 
 
 

Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród 
zewnętrznych  Tak  

Warunek powierzchni okien  Tak  

Warunek EP < EPref  Tak  

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   

 

11) Bilans mocy 
 
 

Lp. Branża 
Zapotrzebowanie na moc 

Epom [kWh/rok] Uwagi 

1 Ogrzewanie 17,16  

2 Wentylacja 68,63  

 




















