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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy sumarycznej 

48,00 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana jest w Ośrodek 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Instalacja fotowoltaiczna na budynku będzie 

zamontowana z wykorzystaniem ogólnodostępnej konstrukcji systemowej posadowionych. Budynek 

przeznaczony pod zabudowę paneli fotowoltaicznych posadowiony jest na działce nr 26/45 

(nazywany dalej „Budynek Terapii”. 

Projekt ten zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity; DZ. U. Nr 

106/2000, poz. 1126; wraz z późniejszymi zmianami) stanowi podstawę do wydania pozwolenia na 

budowę w w/w lokalizacji.  

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje: Projekt wykonawczy opracowania jw. 

Inwestycja swym zakresem obejmuje dostawę i zabudowę następujących elementów: 

a) Budowa łącznie 120  szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy szczytowej 48,00 kWp  na 

dachu Budynku Terapii.  Budynek częściowo z: 

• dachem trójspadowym z spadkiem w kierunku wschodnim, zachodnim oraz południowym 

pokryty warstwą zewnętrzną z materiału typu blachodachówka, konstrukcja nośna połaci na 

krokwiach z rozstawem co 80 cm.  

• stropodachem dwuspadowym 3o w kierunku północnym oraz południowym pokryty warstwą 

zewnętrzną z materiału typu papa wierzchniego krycia, 

wraz z: 

• konstrukcją wsporczą z zastosowaniem ułożenia paneli na dachach skośnych, 

• konstrukcją wsporczą z zastosowaniem ułożenia paneli na dachach płaskich, 

• montaż inwerterów (przetwornic),  

• wewnętrzną instalacją elektryczną, w tym kable łączące poszczególne generatory 

słoneczne (szczegółowe dobory kabli i urządzeń rozdzielniczo-pomiarowych będą 

przedmiotem projektu wykonawczego), 

• instalacją po stronie stałonapięciowej DC systemu fotowoltaicznego, 

• instalację okablowania AC systemu z doprowadzeniem kabli do miejsc przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej, 

• instalacją ochrony odgromowej dla modułów fotowoltaicznych. 
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4. INWESTOR 

Ośrodek Leczenia Odwykowego, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe 46-100. 

 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Instalacja fotowoltaiczna (PV) zostanie ulokowana na dachach skośnych o pokryciu z blachodachówko 

oraz papy wierzchniego krycia budynku Ośrodka Terapii wchodzącego w skład Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych. Moduły fotowoltaiczne (PV) zostaną zamocowane na dachach 

budynków z wykorzystaniem mocowań i konstrukcji systemowych (mocowania bezpośrednio do 

elementów konstrukcyjnych dachów np. beton lub krokwie). Budynki posiadają zasilania przez sieć 

niskiego napięcia. Planuje się wykorzystać istniejące przyłącze zlokalizowane w rozdzielnicy głównej. 

Projekt nie ingeruje w istniejący układ zasilania i opomiarowania obiektu. 

 

6. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania projektu wykonawczego jak w tytule, stanowi: 

• Umowa: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. a EKO KIMS Magdalena 

Pochwała, 

• Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania obiektów w energie 

elektryczną Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego na podstawie przekazanej dokumentacji oraz 

przeprowadzonej wizji lokalnej, 

• Obowiązujące normy i przepisy oraz wytyczne producentów urządzeń instalacji 

fotowoltaicznych, 

• Audyt Energetyczny, 

• Ustawa Prawo Budowlane, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 

• Uzgodnienia, pozwolenia i opinie n/t. rozwiązań projektowych. 
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7. OCENA WPŁYWU ZAMIERZENIA NA ŚRODOWISKO 

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana będzie na dachach wybranego budynku budynków, 

powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia jest mniejsza niż 

4,56 ha. Urządzenia instalacji będą zlokalizowane w pomieszczeniach nie przeznaczonych do stałego 

pobytu ludzi oraz osób odwiedzających. 

Instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych 

standardów środowiskowych (praca instalacji jest bezgłośna, bezwibracyjna, nie generuje żadnych 

skutków ubocznych) oraz nie będzie negatywnie oddziaływała na występującą z sąsiedztwie 

przedsięwzięcia aglomerację.  
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8. PODSTAWOWE NORMY, PRZEPISY I DOKUMENTY TECHNICZNE 

• N SEP E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa; 

• PN-EN 60439-1: 2003 + A1: 2006 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy 

badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.”; 

• PN-E_05115:2002 – Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 

od 1 kV, PN-HD 60354-4-41:2007 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 4-41: 

Ochrona przeciwpożarowa; 

• PN-HF 60364-6:2008 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 6: Sprawdzanie; 

• Karty katalogowe zastosowanych urządzeń. 

 

9. UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI 

9.1. Warunki geotechniczne 

Projekt Budowlano - Wykonawczy w swej strukturze nie obejmuje ingerencji w obszar gruntowy.  

9.2. Uwarunkowania terenowo-prawne 

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na działce 26/45, o łącznej powierzchni działki wynoszącej 4,56. 

9.3. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji  

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem: 

• Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji (dach budynku Terapii) dopuszcza 

możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu. 

• Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji 

górniczej. 
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10. UZBROJENIE BUDYNKU W INSTALACJE  

10.1. Instalacja wodociągowa 

Bez zmian. 

10.2. Instalacja kanalizacji deszczowej 

Bez zmian. 

10.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Bez zmian. 

10.4. Instalacja ciepłownicza 

Bez zmian. 

10.5. Instalacja chłodnicza 

Bez zmian. 

10.6. Linie kablowe średniego napięcia, niskiego napięcia 0,4kV i instalacje teletechniczne 

Projekt wprowadza zmiany w zakresie rozwiązań zasilania w energię elektryczną poprzez zabudowę 

nowego własnego źródła wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o generację w ogniwach 

fotowoltaicznych przy zachowaniu istniejącego dwustronnego sposobu zasilania z dodatkowym 

awaryjnym źródeł – agregat prądotwórczy na paliwo ciekłe. 

Ilość produkowanej energii elektrycznej będzie zaspokajać potrzeby własne szpitala. Chwilowa 

nadprodukcja energii elektrycznej będzie skierowana do sieci elektroenergetycznej i następnie w 

okresie zwiększonego zapotrzebowania ponownie pobierana z sieci zewnętrznej. 
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11. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Teren, na którym posadowiono budynek określony w opracowaniu jest zaklasyfikowany jako Teren 

Zabudowy Usługowej. Wg. Uchwały nr 63/VIII/19 z dnia 28.03.2019 w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe (Dz. Urz. Woj. Op. Poz. 

1566 z dnia 19 kwietnia 2019 r.). 

 

 

  
 Klasyfikacja terenu w MPZP wsi Woskowice Małe1 

  

Zgodnie z „UCHWAŁA NR 63/VIII/19 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 28 marca 2019 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice 

Małe” na terenie tym nie można montować instalacji fotowoltaicznej. Jednocześnie stwierdza się 

dopuszczalność montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków.2 

 
1 UCHWAŁA NR 63/VIII/19 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe 
2 „6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej oraz energii promieniowania 

słonecznego, przy czym instalację ogniw fotowoltaicznych dopuszcza się wyłącznie na dachach 

budynków;” 



BIURO PROJEKTOWE: 

 

ul. Kościuszki 71A 
49-340 Lewin Brzeski 
NIP: 914-144-49-62 

tel.:516-445-516 
www.ekokims.pl 
biuro@termowizjadlaciebie.pl 

 

 E K O  K I M S                                             S t r o n a  10 | 34 

 

12. DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

• Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, obszar oddziaływania zamyka się w granicach własności 

Inwestora. 

• Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony 

Środowiska, Zabytków Naturalnych i Leśnictwa w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego 

przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. Poz.92). 

• Dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku 

zwiększona emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie 

powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. 

 

13. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Przedmiotowa istniejąca zabudowa nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w 

rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

14. WPŁYWY EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie dotyczy. 
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15. KONSTRUKCJA OBIEKTU 

Budynek, został zrealizowany w latach 80’tych XX wieku.  

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem składającym się z jednej kondygnacji piwnicznej w 

rozpiętości całego obiektu, 2 kondygnacji nadziemnych.  

Budynek jest wyposażony w wewnętrzne instalacje: 

• kanalizacja sanitarna, 

• kanalizacja deszczowa, 

• instalacja wodociągowa, 

• instalacja elektryczna, 

• instalacja gazowa, 

• centralnego ogrzewania. 

 

Nie przewiduje się zmian w zakresie bilansu terenu. 

• całkowita powierzchnia terenu inwestycji………………………...……........................….bez zmian  

• powierzchnia zabudowy (część istniejąca + rozbudowa)….............................….… bez zmian  

• powierzchnia terenu biologicznie czynnego……………..………………….…............….... bez zmian  

• powierzchnia nawierzchni utwardzonych (dojścia, dojazdy, tarasy)…...……….…... bez zmian 

 

Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie innych obiektów, jest budynkiem wolnostojącym, 

mającym dwie kondygnacje naziemne.  

Dachy płaskie dwuspadowe oraz trójspadowe, połacie dachowe pokryte są papą bitumiczną oraz 

blachodachówką. 
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16. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – INSTALACJA PV 

Na podstawie przeprowadzonej analizy oceny możliwości technicznych montażu instalacji 

fotowoltaicznej na obiektach przewidziano instalację fotowoltaiczną składającą się ze 120 szt. paneli 

fotowoltaicznych (PV). Moc znamionowa instalacji będzie wynosić 48,00 kWp. Panele fotowoltaiczne 

będą zlokalizowane na budynku Terapii Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. 

Wyprodukowana energia elektryczna prądu stałego zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC na 

energię prądu przemiennego trójfazowego o napięciu 0,4 [kV]. Energia elektryczna produkowana przez 

instalację fotowoltaiczną będzie wykorzystywana na potrzeby własne kompleksu obiektów.  

Projektowane urządzenia nie mają możliwości wprowadzania energii w kierunku zasilania energetyki 

zawodowej. W tym celu projektowany jest układ redukcji i regulacji mocy, który na bieżąco będzie 

monitorował zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną oraz aktualny stan pracy elektrowni 

fotowoltaicznej (wymagania dla jednostek publicznych). 

Oprogramowanie sterownika nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji i musi być dostosowane do 

założonego algorytmu działania systemu. 

Przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna składa się z następujących elementów: 

• 120 szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznych o mocy 

nominalnej 400 Wp każdy, 

• 1 szt. falownika  

• Konstrukcji systemowego mocowania dla paneli fotowoltaicznych do posadowienia na dachu 

skośnym i płaskim, 

• Skrzynki przyłączeniowej i systemu zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony AC 

(przeciwporażeniowe, przeciążeniowe, zwarciowe i przeciwprzepięciowe), 

• Zabezpieczenia od strony DC (przeciążeniowe i przeciwprzepięciowe), 

• Okablowania i systemu połączeń, 

• Licznik dwubiegunowy energii elektrycznej, 

• Uziemienie i instalacja odgromowa. 
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Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,00 kWp 

L.p. Warunki techniczne instalacji PV Parametry techniczne Ilość 

1. 
Rodzaj instalowanych modułów o mocy 

nominalnej (Wp) / ilość (szt.) 
400,00 120 

2. 
Rodzaj instalowanych  inwerterów o 
mowy wyjściowej (kW) / ilość (szt.) 

33,30 2 

3. Moc nominalna całej instalacji PV 26/458,00 - 

4. 
Łączny uzysk roczny – zgodnie z symulacją 
uzysku energetycznego instalacji PV (kWh) 

52 961 - 

 

16.1. Symulacja uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej  

Poniżej przedstawiono wynik symulacji rocznej produkcji energii elektrycznej z instalacji 

fotowoltaicznej. Obliczenia przeprowadzono dla kąta nachylenia modułów PV o wartości 30-45o . Jeżeli 

odchylenie będzie wynosiło > 45o wówczas uzysk energetyczny będzie mniejszy o 5%, jeżeli kierunek 

montażu będzie wschodni lub zachodni uzysk instalacji fotowoltaicznej będzie mniejszy o 10 %. 

 

Moc nominalna projektowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi ok. 48,00 kWp. Moc nominalna 

podawana jest w warunkach STC (Standard Temperature Condition). Dla takich warunków 

temperatura wynosi 25oC oraz nasłonecznienie równe 1 000 W/m2. Należy także pamiętać, że takie 

warunki w Polsce występują bardzo rzadko i jeśli nasłonecznienie wynosi 1 000 W/m2 to temperatura 

jest znacznie wyższa co powoduje obniżenie sprawności paneli fotowoltaicznych.  

Na rys. poniżej przedstawiono projektowaną produkcję energii elektrycznej z całej instalacji 

fotowoltaicznej z podziałem na poszczególne miesiące. Na podstawie wykresów zużycia i produkcji 

energii elektrycznej można stwierdzić, że 100% produkowanej energii elektrycznej będzie 

wykorzystywana na potrzeby własne Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.  

 

 
 Wykres miesięcznej produkcji energii elektrycznej uzyskanej z 120 szt. paneli w Ośrodku Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych 

 

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

7000,00

8000,00

styczeń luty marzec kwiecie
ń

maj czerwiec lipiec sierpień wrzesie
ń

paździer
nik

listopad grudzień

Produkcja en. El. kWh/msc. 1870,67 2550,38 4424,54 5435,67 7210,00 6845,14 6843,92 6320,74 5336,63 2617,13 1968,47 1538,61

En
er

gi
a 

el
ek

tr
yc

zn
a

[k
W

h
/m

sc
]

Miesiąc



BIURO PROJEKTOWE: 

 

ul. Kościuszki 71A 
49-340 Lewin Brzeski 
NIP: 914-144-49-62 

tel.:516-445-516 
www.ekokims.pl 
biuro@termowizjadlaciebie.pl 

 

 E K O  K I M S                                             S t r o n a  14 | 34 

 

Tabela poniżej przedstawia obliczenia rocznej produkcji energii elektrycznej z projektowanej instalacji 

fotowoltaicznej o powierzchni ok. 240 m2. Roczna produkcja energii elektrycznej została wyliczona ze 

średnio godzinowego natężenia promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi. 

Obliczona ilość produkowanej energii to 52,96 MWh/rok. Należy pamiętać o zmienności warunków 

atmosferycznych. Podana wartość produkcji energii elektrycznej może być znacznie większa w 

stosunku do wartości średnich. 

 

 Tabela zbiorcza – produkcji energii elektrycznej oraz oszczędności 

 

 

Przy poprawnie zaprojektowanej i rozmieszczonej instalacji fotowoltaicznej należy pamiętać, że 

produkcja energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznej będzie zależeć w głównej mierze od 

warunków atmosferycznych. Może się ona znacznie różnić w porównaniu do roku poprzedniego 

nawet o 10%. 

 

Miesięczne 

nasłonecznienie

Południe 45

[kW/m2] [kWh/msc.] [%] [szt.] [zł/msc.]

1 styczeń 38,88 1871 19,3 120 n.d.

2 Luty 53,01 2550 n.d.

3 marzec 91,96 4425 n.d.

4 kwiecień 112,98 5436 n.d.

5 maj 149,86 7210 [%] [zł/kWh] n.d.

6 czerwiec 142,28 6845 98,0 0,470 n.d.

7 lipiec 142,25 6844 n.d.

8 sierpień 131,38 6321 n.d.

9 wrzesień 110,92 5337 n.d.

10 październik 54,40 2617 [%] [m
2
] n.d.

11 listopad 40,91 1968 97,0 2,07 n.d.

12 grudzień 31,98 1539 n.d.

13 SUMA 1100,81 52962 n.d.
Uwaga:  Kąt nachylenia względem płaszczyzny dachu/gruntu oraz kierunek, w którym instalacja będzie zwrócona zależy od 

maksymalnego nasłonecznienia rocznego. Wartości nasłonecznienia zaczerpnięto z bazy Ministerstwa Infrastruktury i 

Budownictwa.

www.gov.pl

Uwaga: Oszczędności miesięczne ( zł/msc.) przedstawione w powyższej tabeli zostały przyjęte z założeniem braku nadwyżki 

energi elektrycznej wyprodukowanej przez instalację w stosunku do pobranej chwilowej energii elektryczne (energia 

Oszczędność
Ilość paneli 
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Produkcja 
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Koszt energii 
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16.2. Moduły fotowoltaiczne 

W projektowanej instalacji przewidziano zastosowanie paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych 

LG 400N2T-J5 (lub innego producenta z zachowaniem parametrów lub o parametrach nie gorszych 

niż przedstawione rozwiązanie) o mocy nominalnej 400 Wp każdy.  

Panele fotowoltaiczne powinny być odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. 

Zastosowane panele fotowoltaiczne powinny charakteryzować się następującymi wymaganiami: 

• Sprawność nie mniejsza niż 19,3%, 

• Min 15 lat gwarancji na produkt, 

• Min 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (85% mocy po 25 latach), 

 

Zastosowane panele fotowoltaiczne muszą posiadać solidną i trwałą konstrukcję oraz być odporne na 

znaczne obciążenia mechaniczne. Panele fotowoltaiczne należy połączyć w łańcuchy zgodnie z 

parametrami zastosowanych inwerterów za pomocą specjalistycznych przewodów o przekroju 4 

mm2. Na końcach każdego kabla należy zamontować końcówki dedykowane do przewodów 

fotowoltaicznych typu MC-4. W instalacji fotowoltaicznej można zastosować panele fotowoltaiczne o 

parametrach równoważnych lub lepszych. 
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Poniżej przedstawiono parametry dobranych paneli fotowoltaicznych. 

 Podstawowe parametry dobranych paneli fotowoltaicznych 
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16.3. Licznik energii elektrycznej 

Zaprojektowany układ fotowoltaiczny zakłada instalację inwerterów indywidualnych na każdym z 
budynków, na którym przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych. Przesył uzyskanej energii 
elektrycznej po stronie AC planuje się dostarczać do Istniejącej Rozdzielni Elektrycznej za 
pośrednictwem istniejących kabli przesyłowych.  

W projekcie przewiduje się wymianę głównego licznika energii elektrycznej na nowy, wykonany w 
technologii dwukierunkowej (z możliwością pomiaru przesyłu energii elektrycznej w dwóch 
kierunkach). Rozwiązanie to pozwoli na oddawanie ewentualnej, chwilowej nadwyżki energii 
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.  

Ideą zastosowania liczniku dwukierunkowego energii elektrycznej przedstawia się na rysunku poniżej. 

 

 Schemat ideowy zastosowania liczników dwukierunkowych w wariancie z instalacją fotowoltaiczną 
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16.4. Lokalizacja montażu paneli fotowoltaicznych 

Poniżej przedstawia się lokalizację zabudowy paneli fotowoltaicznych na wybranym obiekcie. 

 

 
 

 

 

 Lokalizacja zabudowy Paneli fotowoltaicznych na wybranym obiekcie 
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16.5. Inwertery fotowoltaiczne 

W instalacji należy zastosować 2szt. falownik o mocy 33,30 kW Solaredge SE 33.3K-RW00I (lub innego 

producenta z zachowaniem parametrów lub o parametrach nie gorszych niż przedstawione 

rozwiązanie). Zastosowanie podwójnych falowników niesie za sobą korzyści z tytułu działania 

instalacji podczas awarii jednego inwertera oraz możliwości przyszłościowej rozbudowy instalacji na 

dachu obiektu. Podstawową funkcją inwertera DC/AC (falownika) jest przekształcenie 

wyprodukowanej energii elektrycznej prądu stałego na energię prądu przemiennego. Układ 

rozliczeniowy energii elektrycznej należy zamontować w taki sposób, aby spełniał wymogi lokalnego 

operatora energetycznego OSD. Wyprodukowana energia w instalacji fotowoltaicznej zużywana 

będzie na potrzeby własne kompleksu budynków. Parametry wyprodukowanej energii po stronie 

prądu przemiennego (AC) inwertera muszą być zgodne z parametrami jakościowymi zawartymi w 

IRiIESD. Parametry łańcuchów PV po stronie napięcia stałego należy dobrać tak, aby nie przekraczały 

w żadnych warunkach pracy dopuszczalnych parametrów wejściowych inwertera, co skutkowałoby 

uszkodzeniem urządzeń. Projektowane inwertery charakteryzują się szerokim zakresem napięcia 

wejściowego i mocy wyjściowej. Zastosowany falownik powinien być wyposażony w min. Podwójny 

moduł MPPT. Falownik powinien być wyposażony w kompaktową kartę rozszerzeń, umożliwiającą 

dostęp do rejestratora danych za pomocą interfejsu Ethernet - monitorowanie parametrów zarówno 

lokalnie (dzięki zintegrowanemu serwerowi internetowemu) lub zdalnie (w portalu) za 

pośrednictwem połączenia sieci LAN lub inne rozwiązanie zatwierdzone przez inwestora. 

Obudowa falownika musi być dostosowana do użytku wewnętrznego i zewnętrznego co umożliwi 

korzystanie z falownika w każdych warunkach (IP65). Inwerter powinien być wyposażony w rozłącznik 

(bezpiecznik) DC i zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC. Zakłada się lokalizacje inwerterów w 

pomieszczeniach które spełniają kryteria montażu zalecane przez producenta. Główne wytyczne 

producenta dotyczące miejsca montażu falowników to niezbędne odległości od ścian, podłogi, sufitu, 

celem zapewnienia prawidłowej wentylacji – ostateczną lokalizację należy uzgodnić z inwestorem. 

Poniżej przedstawia się dobór inwerterów AC/DC na poszczególne instalacje fotowoltaiczne. 
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 Podstawowe parametry dobranych inwerterów 
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16.6. Konstrukcja montażowa i okablowanie 

W oparciu o dokumentację projektową, rzuty dachu oraz w oparciu o rodzaj pokrycia połaci 

dachowej, przewidziano do zastosowania konstrukcję montażową przeznaczoną do dachów płaskiego 

jak i do skośnych. Ekspozycja wybranych pod montaż połaci dachowych oraz ich azymut stwarzają 

optymalną powierzchnię pod zabudowę panelami fotowoltaicznymi. Wybraną konstrukcję 

montażową do dachów płaskich należy mocować do dachu z nachyleniem 30-45o, co zapewni 

optymalne uzyski energetyczne. Połączenie konstrukcji z dachem należy zrealizować za pomocą 

specjalnych stop i śrub wkręcanych do poszycia dachowego i konstrukcji nośnej pod poszyciem 

dachowym. Proponowana konstrukcja montażowa może składać się ze stalowych lub aluminiowych 

perforowanych profili podłużnych, stalowych stelaży ze stopami montażowymi, śrub mocujących 

profile do powierzchni dachu, elementów mocujących panele fotowoltaiczne do profili 

aluminiowych. Projektowaną konstrukcje montażową należy wykonać zgodnie z normami 

określającymi wpływ czynników zewnętrznych dla występujących stref obciążenia opadami śniegu 

oraz obciążenia wiatrem. Konstrukcja nośna stołów montażowych należy połączyć z konstrukcją 

dachu za pomocą śrub. Ilość zastosowanych łączników i podpor mocujących konstrukcję ustalana jest 

w oparciu o nośność dachu oraz obciążenie śniegiem i wiatrem dla wskazanej lokalizacji. 

Dla dachów skośnych należy wybrać odpowiedni system mocowania w zależności od materiału jakim 

pokryty jest dach. 

Przewody solarne muszą charakteryzować się takimi cechami jak odporność na szkodliwe działanie 

czynników atmosferycznych, a w szczególności promieniowania UV, podwójną izolacją, wzmocnioną 

odpornością na uszkodzenia mechaniczne. W inwerter wbudowano zabezpieczenia przed 

potencjalnie szkodliwymi prądami wstecznymi. W budowę inwertera wchodzi również rozłącznik 

strony stałoprądowej oraz ograniczniki przepięć klasy II. W przypadku przechodzenia kablami DC 

pomiędzy rzędami modułów kable należy prowadzić w korytkach kablowych. W razie konieczności 

przed przystąpieniem do montażu instalacji fotowoltaicznej użytkownik zapewni możliwość 

przyłączenia, poprzez budowę lub przebudowę rozdzielnicy modułowej, aby zapewnić miejsce na 

zabezpieczenie przewodów i przyłączenie instalacji, oraz wykona zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe. 

 

16.6.1. Normy dla konstrukcji montażowych  

Konstrukcje montażowe wykonywane pod moduły PV powinny spełniać poniższe normy:  

• PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków.  

• PN-EN 1991-1-3 - Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie 

śniegiem.  

• PN-EN 1991-1-4 - Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania 

wiatru.  

• PN-EN 1991-1-1 - Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar 

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.  

• PN-EN-1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguły ogólne i reguły dotyczące 

budynków. 
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16.6.2. Odbiór robót montażowych  

Roboty objęte niniejszym projektem podlegają częściowo odbiorowi robót zanikających i ulęgającym 

zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Na 

podstawie wyników badań i kontroli, należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli 

wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami norm PN-EN 1990:2004 i projektu. W takiej sytuacji Wykonawca 

obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  

Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. W szczególności powinny być 

sprawdzone:  

• odchyłki geometryczne układu,  

• jakość materiałów i spoin,  

• stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,  

• stan i kompletność połączeń.  

Dla zapewnienia jakości wykonanych robót montażowych w trakcie ich realizacji należy wykonać 

częściowe protokoły odbioru konstrukcji wsporczej systemowej stalowo-aluminiowej. Protokół 

odbioru konstrukcji stalowo-aluminiowej w wytwórni wraz z oświadczeniem, że usterki stwierdzone 

w czasie odbiorów międzyoperacyjnych i odbioru końcowego zostały usunięte. Protokół dotyczy 

kompletności elementów, prostoliniowości, płaskości, kształtu przekroju poprzecznego, układu 

geometrycznego, zabezpieczenia antykorozyjnego. Odpowiednie częściowe protokoły konstrukcji 

dotyczące posadowienia konstrukcji, prawidłowości układu geometrycznego elementów oraz 

dokładności zestawienia konstrukcji wsporczej, stanu i kompletności połączeń, uzupełnienia 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Protokół odbioru końcowego sporządzony z udziałem stron procesu 

budowlanego należy wykonać zgodnie z PN-EN 1990:2004. 

 

16.6.3. Zagadnienia BHP  

Należy przestrzegać, aby roboty były prowadzone, a odbiory były dokonywane zgodnie z 

wymienionymi poniżej normatywami.  

Dla pełnego bezpieczeństwa należy opracować projekt organizacji robót uwzględniając ustalenia 

zawarte w:  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz. 401),  

- Rozporządzeniu MIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650 z późniejszymi zmianami),  

- Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom I do V. 

Kierownik Budowy winien opracować plan „BIOZ” zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz.U. Nr120 poz. 1126).  

Do montażu konstrukcji wsporczej używać jedynie systemowych materiałów. W przypadku skracania 

elementów konstrukcyjnych zabezpieczać te miejsca farbą antykorozyjną. 
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16.6.4. Montaż modułów fotowoltaicznych na dachu skośnym 

Obiekty objęte opracowaniem są w większości budynkami zabudowy zagrodowej, obiekty o konstrukcji 

betonowej dachów płaskich typu stropodach pokryte papą na lepiku oraz pochyłych, przykryte blachą 

trapezową lub dachówką ceramiczną, na deskowaniu.  

W przypadku dachu skośnego moduły PV przymocowane są do struktury dachu znajdującej się pod 

przykryciem dachowym (dachówka ceramiczna, blacha falista, blacha trapezowa, gont, eternit). 

Producent zazwyczaj określa wymaganą liczbę uchwytów na 1 m2 oraz maksymalny rozstaw między 

wspornikami. Do krokwi mocuje się uchwyty dachowe. Do uchwytów mocowane są prowadnice. 

Moduły PV są montowane do prowadnic (płatwi) za pomocą specjalnych uchwytów. Konstrukcje 

wspierające powinny wytrzymać działanie sił jakie będą występować w trakcie eksploatacji i być w 

stanie przenieść te siły na struktury dachu.  

W przypadku dachów skośnych na zamontowane moduły PV działają siły skierowane przeciwnie. 

Czynniki dociskające konstrukcję wsporczą są wynikiem obciążenia śniegiem, wpływem ciśnienia 

wiatru oraz wagą modułów PV i konstrukcji wsporczej. Czynniki wyrywające konstrukcję wsporczą 

pochodzą z ciągnącej siły wiatru, który podwiewa pod moduły PV i konstrukcję. W celu 

minimalizowania tych sił należy zastosować się do następujących uwag:  

• moduły PV nie powinny wystawać poza poziomą i pionową linię budynku. Dystans pomiędzy 

modułem PV a krawędzią dachu powinna być znacznie większa niż odległość modułu PV od 

powierzchni dachu,  

• moduły PV powinny być zamocowane pod takim samym kątem jak spadek dachu,  

• wszystkie odstępy pomiędzy modułami PV powinny być takie same i być niewielkie, około 10 mm, 

aby minimalizować ciśnienie jakie tworzy się za modułem PV.  

Przykładowy obraz montażu modułów PV na dachu wykonanym z blachodachówki pokazano poniżej:3 

 
3 Źródło: El-Sun 
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 Przykładowy montaż modułu PV na dachu wykonany z blachodachówki  

 

 

 Przykładowy montaż modułu PV na dachu wykonany z blachodachówki – zestawienie materiałów montażowych 

 

Przykładowy obraz montażu modułów PV na dachu płaskim typu stropodach pokazano poniżej:4 

 
4 Źródło: El-Sun 
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 Przykładowy montaż modułu PV na dachu płaskim typu stropodach 

 

 

 Przykładowy montaż modułu PV na dachu płaskim typu stropodach – zestawienie materiałów montażowych 

  

16.7. Prowadzenie instalacji DC 

Do inwertera należy prowadzić przewody DC po trasach ustalonych z użytkownikiem. Zaleca się 

prowadzenie na zewnątrz budynku w rurach ochronnych lub w listwie. Jeżeli inwerter ulokowany 

będzie w budynku trasę do inwertera ustalić z użytkownikiem wykonać w sposób najmniej inwazyjny. 

Zabezpieczając przejścia przez dach, stropy i ściany w wymagany przez sztukę budowlaną sposób. 

Przejście przez stropy, ściany i dach uszczelnić do odporności ogniowej przegrody. 

 

16.8. Prowadzenie instalacji AC 

Od inwertera do rozdzielni głównej ogrodu zoologicznego, należy wykorzystać istniejące trasy kablowe 

lub wykonać (jeżeli jest to niezbędne) nowe.  
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Po ułożeniu nowej linii kablowej należy dokonać jej sprawdzenia (sprawdzić ciągłość żył oraz dokonać 

pomiaru rezystancji izolacji kabla induktorem o napięciu 2,5 kV. Wyniki pomiarów dołączyć do 

dokumentacji odbiorczej w formie protokołu. Kable należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004). 

 

16.9. Elementy monitorujące pracę elektrowni fotowoltaicznej 

Podstawową formą reprezentacji danych dotyczących wielkości produkcji i pracy instalacji jest 

wyświetlacz graficzny inwertera, na którym na bieżąco lub też wstecz istnieje możliwość analizowania 

i przeglądania danych oraz wyświetlane są również błędy pracy urządzenia. Należy zapewnić 

możliwość podłączenia z modemem za pomocą kabla RJ485, przez Ethernet lub bezprzewodowo za 

pomocą modułu WIFI lub Bluetooth. Dzięki połączeniu z Internetem oraz platformie producenta, 

powinien być możliwy natychmiastowy podgląd w produkcję energii elektrycznej za pośrednictwem 

interfejsu użytkownika w przeglądarce internetowej. 

 

16.10. Ochrona przeciwporażeniowa, przeciążeniowa i zwarciowa 

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) przyjęto 

izolację części czynnych, stosowanie przegród, osłon (IIP2X) oraz barier. Zainstalowano obudowy 

(rozdzielnice) oraz urządzenia o II klasie ochronności. Urządzenia klasy ochronności II to urządzenia, 

których ochrona przeciwporażeniowa podstawowa polega na zastosowaniu izolacji podstawowej, 

przy uszkodzeniu polega na zastosowaniu izolacji dodatkowej, lub polega na zastosowaniu izolacji 

wzmocnionej. Jako środek ochrony dodatkowej (przed dotykiem pośrednim) przyjęto samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie TN-S, dodatkową i podwójną izolację ochronną oraz połączenia 

wyrównawcze ochronne. Samoczynne wyłączenia zasilania będzie realizowane przez wyłącznik 

zamontowany w rozdzielnicy głównej budynku. Wszystkie elementy przewodzące instalacji zostaną 

połączone przewodami wyrównawczymi ochronnymi. Przewody łączące odbiorniki energii 

elektrycznej ze źródłem zasilania powinny być chronione przed skutkami prądów przetężeniowych 

przez urządzenia zabezpieczające, samoczynnie wyłączające zasilanie w przypadku przeciążenia lub 

zwarcia. Urządzeniem, które pełni funkcję zabezpieczającą jednocześnie przed prądem 

przeciążeniowym i przed prądem zwarciowym jest wyłącznik nadprądowy lub rozłącznik 

bezpiecznikowy z wkładką bezpiecznikową. W instalacji należy zastosować wyłącznik bezpiecznikowy 

z wkładką o prądzie znamionowym 40 A i charakterystyce B, którą należy zamontować w skrzynce RG 

projektowanej instalacji fotowoltaicznej. Zadaniem wyłączników jest odcięcie zasilania w sytuacji, gdy 

wystąpi zwarcie albo przeciążenie. 

 

16.11. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Elektrownia powinna posiadać dwa układy zabezpieczeń elektroenergetycznych reagujących na 

nieprawidłowe parametry współpracy z siecią elektroenergetyczną: 

• układ zabezpieczeń podstawowych w falownikach 

• układ zabezpieczeń dodatkowych w skrzynkach DC. 

W celu zabezpieczenia systemów fotowoltaicznych i podłączonych do nich urządzeń elektronicznych 

przed przepięciami i sprzężeniami, należy zastosować specjalne ograniczniki przepięć (SPD) 

przeznaczone do systemów fotowoltaicznych po stronie prądu stałego oraz standardowe ograniczniki 
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przepięć po stronie prądu przemiennego. W instalacji fotowoltaicznej zastosowano falownikI 

wyposażone w rozłączniki po stronie AC i DC. Instalację fotowoltaiczną po stronie AC należy ochronić 

ogranicznikiem przepięć typu I+II umieszczonym przy inwerterze lub w rozdzielni głównej budynku. 

Po stronie DC należy zastosować ograniczniki przepięć Typu II w skrzynce DC. Montaż ograniczników 

przepięć można pominąć jeżeli ograniczniki po stronie DC i AC są zintegrowane w inwerterze. 

 

16.12. Instalacja odgromowa 

Budynki są  wyposażone w instalację odgromową. Poprawna praca, właściwe funkcjonowanie 

instalacji fotowoltaicznej i jej bezpieczeństwo zapewnione będzie poprzez uziemienie paneli 

fotowoltaicznych i systemu mocowania. Uziemienie powinno być wykonane zgodnie ze 

obowiązującymi standardami energetycznymi. W przypadku, gdy zachowanie bezpiecznych 

odległości od przewodów instalacji odgromowej w odniesieniu do instalacji fotowoltaicznej nie jest 

możliwe (bliskie posadowienie paneli w odniesieniu do instalacji odgromowej, metalowy dach, itp.) 

zaleca się metalowe części (konstrukcji instalacji fotowoltaicznej) podłączyć do istniejącej instalacji 

odgromowej i zastosować ogranicznik przepięć typu I + II na przewodach DC±. Instalacja 

fotowoltaiczna powinna być chroniona zwodami poziomymi prowadzonymi po dachu (w 

wyjątkowych sytuacjach iglicami), zwodami pionowymi prowadzonymi po krawędzi dachu i ścianie 

oraz przewodami odprowadzającymi. W instalacji należy zainstalować system ekwipotencjalny 

składający się z głównej szyny wyrównania potencjału, do której łączy się bezpośrednio metalową 

konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych oraz skrzynki z ogranicznikami przepięć. W tym celu 

należy wykorzystać istniejący uziom. Największa dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia nie 

powinna przekroczyć wartości 10 Ω. Połączenia wykonać linką miedzianą LgYżo 16mm2. Połączenia 

wyrównawcze należy prowadzić równolegle możliwie blisko linii DC i AC, aby uniknąć tworzenie pętli 

indukcyjnych wywołujących duże przepięcia indukowane. W celu ochrony od uderzeń bezpośrednich 

zaleca się montaż szpic odgromowych. 

 

16.13. Ochrona przeciwpożarowa 

Ochrona przeciwpożarowa zostanie zapewniona przez natychmiastowe wyłączenie zasilania, które 

będzie realizowane przez wyłącznik główny budynku zlokalizowany w skrzynce przyłączeniowej lub 

główny wyłącznik przeciwpożarowy. Budynek jest wyposażony w główny wyłącznik przeciwpożarowy, 

którego wyłączenie spowoduje zanik napięcia w instalacji fotowoltaicznej. Elementem spełniającym 

wyłączenie zasilania po stronie DC jest wyłącznik główny w falowniku. Ponadto odłączenie zasilania z 

sieci spowoduje wyłączenie falownika z uwagi na brak możliwości synchronizacji urządzenia z siecią. 

Przewody elektryczne stałoprądowe należy prowadzić w sposób uniemożlwiający powstanie 

przypadkowego zwarcia. W ramach profilaktyki przeciwpożarowej zostaną zastosowane rury 

instalacyjne z tworzywa samogasnącego oraz rozdzielenie biegunów. 

16.14. Opis połączeń 

Połączenia poszczególnych modułów fotowoltaicznych do inwertera zostaną zrealizowane za pomocą 

kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych 6 mm2. 

Kable pomiędzy łączeniami modułów PV, a falownikiem będą prowadzone trasami kablowymi 

osłoniętymi za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych, przy czym rury osłonowe lub koryta 

kablowe muszą być przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i być odporne na działanie 

promieniowania UV. Luźne odcinki przewodów należy mocować do konstrukcji wsporczej przy pomocy 
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opasek kablowych również odpornych na promieniowanie UV. Układanie przewodów i kabli oraz 

wszelkie kolizje należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN – IEC 60364-5-52. 

17. UWAGI KOŃCOWE 

Dobrane w projekcie instalacji fotowoltaicznej urządzenia i materiały, z ewentualnym wskazaniem typu 

urządzenia, marki, czy producenta, zostały dobrane celem rzetelnego opracowania projektu. 

Projektant nie miał na celu wyeliminowania konkurencji oraz oświadcza, że możliwe jest przyjęcie 

innych urządzeń i materiałów zamiennych, pod warunkiem zachowania ich parametrów.  

Wszystkie urządzenia składowe instalacji fotowoltaicznej muszą posiadać deklaracje zgodności z 

obowiązującymi normami oraz dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń, 

wykonane wg obowiązujących norm. Rok produkcji urządzeń w instalacji fotowoltaicznej - 2015. 

Minimalna gwarancja na podzespoły instalacji fotowoltaicznej i roboty montażowe 5 lat, na moduły PV 

10 lat. Wszystkie materiały do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadać 

parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom 

odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

Całość prac powinny wykonać osoby mające do tego celu uprawnia. Prace powinny być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentów instalowanych 

urządzeń.  

Zastosowane aparaty i urządzenia winny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia. Instalację 

fotowoltaiczną, przed przyłączeniem, należy zgłosić do Zakładu Energetycznego wraz z wszystkimi 

wymaganymi przez Zakład Energetyczny załącznikami. 
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18. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

18.1. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Nie dotyczy. 

18.2. Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

Nie dotyczy. 

18.3. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

Brak negatywnego wpływu na środowisko. 

18.4. Strefa oddziaływania inwestycji 

Strefa oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce na której została zaprojektowana 

instalacja fotowoltaiczna. 
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19. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ 

19.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

• Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją mocującą na dachach budynku. 

• Linie kablowe prądu stałego DC i zmiennego AC, 

• Rozdzielnie prądu stałego i zmiennego, 

• Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej, 

• Budowa instalacji odgromowej, 

• Wykonanie podłączeń, 

• Roboty ziemne. 

 

19.2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

• Instalacje elektryczne, 

• Rozdzielnie elektryczne DC i AC 

• Urządzenia przekształtnikowe. 

 

19.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

• Ryzyko upadku z wysokości ponad 4m, podczas prac montażowych, 

• Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu projektowanych instalacji 

elektrycznych oraz przy podłączaniu kabli i przewodów. 

• upadek narzędzi i materiałów z wysokości, 

• otarcia i uszkodzenia skóry nieosłoniętych części ciała pracowników, 

• obicia i zgniecenie palców stóp. 

• możliwość przedostania się na teren placu budowy osób postronnych, narażenie ich na 

mogące spadać z dachu elementy, 

• zagrożenie huraganem, wiatrem i związane z tym przemieszczanie się materiałów 

budowlanych. 

 

19.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

• Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni mieć aktualne badania lekarskie oraz 

badania wysokościowe, 

• Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć aktualne szkolenie ppoż, 

• Zatrudnieni pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające 

przed skutkami zagrożeń, stosować odzież roboczą ochronną (rękawice robocze, sprawny 

sprzęt indywidualny ręczny lub mechaniczny – sprawny i atestowany), 

• Za przestrzeganie przepisów BHP na budowie odpowiedzialny jest wykonawca – kierownik 

budowy i kierownicy robót. 

Pracownicy fizyczni i operatorzy maszyn przed rozpoczęciem prac powinni zostać przeszkoleni 

stanowiskowo w zakresie przepisów BHP z uwzględnieniem: 

• kolejności wykonywania robót, 
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• charakterystyki użytych materiałów wraz z podaniem sposobu ich obróbki i wbudowywania, 

• środków bezpieczeństwa wymaganych przez producenta wbudowywanego materiału, 

• kolejności montażu elementów prefabrykowanych. 

Powyższe zdarzenia odnotowane zostaną w Dzienniku Budowy. 

 

19.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych 

Należy organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Należy pracownikom zapewnić odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej oraz przestrzegać ich 

stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysokości wykonywać przy użyciu drabin lub 

rusztowań wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami. 

Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia oraz stosować 

odpowiednie zabezpieczenia przez załączeniem napięcia. 

Rutynowe środki zabezpieczenia to w szczególności: 

• Należy wyznaczyć i oznakować miejsca składowania materiałów budowlanych. Do transportu 

gruzu w obręb placu budowy używać wózków widłowych, koszy stalowych, taczek japonek. 

• Sprzęt mechaniczny używany do robót budowlanych powinien być sprawny i posiadać 

aktualne badania techniczne. 

• Za pracę na wysokości uważa się taką, która jest wykonywana 1 m ponad poziomem podłogi 

lub terenu. Od tej wysokości podest powinien osłonięty balustradą umieszczoną na 

wysokości 1,1 m i krawężnikami o wysokości co najmniej 15 cm (po to, by nie spadały 

materiały i narzędzia). 

• Podest roboczy powinien być wystarczająco szeroki by zmieścił się na nim robotnik, narzędzia 

i niezbędne materiały. Podłoga powinna być pozioma i równa, trwale przymocowana do 

rusztowania. 

• Przed rozpoczęciem robót na rusztowaniu kierownik budowy powinien potwierdzić wpisem 

do dziennika budowy odbiór rusztowania. 

• Nie należy ustawiać rusztowania ani pracować na nim po zmroku, w deszczu, w czasie 

opadów śniegu, podczas burzy i silnych wiatrów. 

• Pracujący na wysokości bez rusztowania powinien się zabezpieczyć szelkami i linką 

bezpieczeństwa. Końcówka linki powinna być spięta pozioma liną ochronną przywiązaną do 

trwałych elementów budowli. Długość linki bezpieczeństwa nie może wynosić więcej niż 

półtora metra. 

• Drabina: 

− Powinna mieć znak bezpieczeństwa; 

− Wolno ustawić ją wyłącznie na stabilnym podłożu; 

− Drabina przestawna powinna być oparta w taki sposób, aby kąt nachylenia wynosił od 65° 

- 75°, zbyt pionowo postawiona grozi odpadnięciem od ściany, a zbyt poziomo złamaniem 

się; 

− Nie dopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej; 

− Zabronione jest stosowanie drabin jako drogi stałego transportu materiałów a także do 

przenoszenia ciężarów o masie powyżej 1O kg; 
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− Z drabin przestawnych nie wolno murować ani tynkować. Inne prace np. montażowe czy 

ciesielskie można wykonywać do wysokości 3 m, a malowanie do wysokości 4 m. 

• Należy stosować atestowane środki ochrony: rękawice, okulary, nauszniki, półmaski 

filtrujące, odzież, obuwie. 

• Nie dopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie powyżej 30 kg na wysokość 

powyżej 4 metrów lub na odległość powyżej 25 m. 

• Wszystkie urządzenia trzeba obsługiwać zgodnie z instrukcją ich obsługi. 

• Należy zadbać, by stan instalacji elektrycznych na budowie nie zagrażał ludziom (stosować 

bezpieczniki różnicowo-prądowe i nadmiarowo-prądowe). 

• Nie wolno prowadzić przewodów instalacji elektrycznych w sposób prowizoryczny, bez 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

• Praca przy sztucznym świetle jest niebezpieczna. 
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20. Część RYSUNKOWA OPRACOWANIA 

 

A-001 – Istniejący Plan Zagospodarowania Terenu 
A-002 – Projektowany Plan Zagospodarowania Terenu 
 
E-001 – Schemat instalacja fotowoltaicznej – 48,00 kWp 
E-002 – Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu istn. budynku 
E-003 – Podział instalacji na szeregi 
 
 
 
 


