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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego budynku zamieszkania zbiorowego ze 
zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno- edukacyjnych. 
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 23, 33/12, 33/15, obręb 0011 w jednostce ewidencyjnej 
221404_5 w strefie objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
wsi Bielawki , gmina Pelplin oznaczonej symbolem 19.U/ZP ,, teren usług zdrowia i opieki 
społecznej''. 
 
2. ZAKRES ZAMIERZENIA. 
 
Zakłada się: 
 przebudowę wewnątrz istniejącego budynku bez ingerencji w zagospodarowanie terenu ze 

zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń  zlokalizowanych na parterze, I  i  II piętrze 
budynku dla potrzeb usług terapeutyczno-rehabilitacyjno- edukacyjnych , wymogów 
sanitarnych i warunków PPOŻ. 

 
3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW. 
 
Nie przewiduje się kolejności realizacji obiektów. 
Kolejność wykonywania robót budowlanych powinna być zgodna z procesami technologicznymi 
wykonywania prac budowlanych. 
 
4. ISTNIEJĄCY STAN BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 
 
Stan istniejący budynku zgodnie z inwentaryzacją. 
Działka zagospodarowana, ze spadkiem w kierunku wschodnim. 
Działka wyposażona w infrastrukturę techniczną w postaci: zjazdu z drogi publicznej, miejsc 
postojowych, miejsca na gromadzenie odpadków stałych i  przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, energetycznej i gazu. 
Na terenie działki występuje zieleń niska i wysoka. 
Bilans miejsc postojowych:  
do budynku przynależą 3 miejsca postojowe zlokalizowane w garażach wbudowanych w bryłę 
budynku. 
 
5. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN, ADAPTACJE, ROZBIÓRKI. 
 
Zagospodarowanie terenu bez zmian. 
Zmiany wewnętrzne zgodnie z rysunkami projektu budowlanego.  
Forma bryły budynku nie ulega zmianie.  

Zakłada się wyburzenia ścian działowych, wyburzenia otworów w ścianach konstrukcyjnych, 

stropach, wyrównanie poziomów stropów w warstwach posadzki i wprowadzenie nowych ścian, 

wymianę podnośnika dla osób niepełnosprawnych na windę oraz przesunięcie istniejącej klapy 

oddymiającej, wymianę wybranych okien i drzwi, wyłazu zgodnie z rysunkami A01, A02, A03. 

 
Elementy konstrukcji obiektu. 

Zgodnie z  inwentaryzacją - załącznik nr 2. 

 Dane ogólne o prowadzeniu robót  rozbiórkowych. 

Prace wstępne: 
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A: Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwarunkowo sprawdzić odłączenie od 
rozbieranego elementu  sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej. 

B: Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym 
sposobie jej wykonania 

C: W czasie rozbiórki budynku przebywanie ludzi na niższej kondygnacji jest zabronione. 

D: Przy usuwaniu gruzu z obiektu należy stosować rynny zsypowe (gromadzenie gruzu na 
stropach jest zabronione). 

E:  Do robót rozbiórkowych dopuścić tylko pracowników przeszkolonych w zakresie BHP i 
znajomości projektu rozbiórki,  wyposażonych w środki asekuracyjne (kaski, szelki 
bezpieczeństwa do prac  wysokościowych, rękawice, buty  zabezpieczeniem palców, okulary 
ochronne). 

F: Stale segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac rozbiórki. 

Bezpieczny sposób prowadzenia robót rozbiórkowych na budynku 

Rozbiórkę ścian i warstwy wykończeniowej podłóg i sufitu drugiej kondygnacji budynku należy 
prowadzić w następującej kolejności: 

-rozbiórka urządzeń  instalacyjnych 

-rozbiórka ścian 

-rozbiórka warstwy wykończeniowej podłóg 

-rozbiórka poszycia sufitów drugiej kondygnacji 

-wprowadzenie nowoprojektowanych otworów  

Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 

Do rozbiórki ewentualnych urządzeń instalacji elektrycznej, telefonicznej, centralnego ogrzewania 
ciepłej wody, wodociągowo-kanalizacyjnej można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te 
zostały odłączone. 

Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pomocników 
odpowiednich specjalności. 

Rozbiórka ścian i warstwy wykończeniowej podłóg 

Rozebrać element ściany wewnętrznej i warstwy wykończeniowej podłóg poprzez ręczne 
wykuwanie i transportowanie za pomocą rynien zsypowych na poziom terenu.  

Dalsze ręczne wykuwanie ścian i transportowanie gruzu za pomocą rynien zsypowych na poziom 
terenu.   

Rozbiórki murowanych ścian nie można wykonywać przez przewracanie ich na strop, gdyż może 
to spowodować zawalenie się stropu. Ze ścian tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie 
rozbierać je kolejno warstwami. Cały materiał i gruz ze stropów usuwać na dół.  
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6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 
 
 Obiekt objęty opracowaniem. 
Budynek wolno stojący, trzykondygnacyjny.  
 
 Dojazd do budynku. 
Bez zmian. Istniejący zjazd z drogi publicznej gminnej dz. nr 17/2 . 
 
 Zagospodarowanie terenu 
Bez zmian.  
 
 Bilans miejsc postojowych. 
Bez zmian. 
Ilość miejsc postojowych jest zgodna z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

 
7. SIECI UZBROJENIA TERENU. 
 
Bez zmian. 

Kanalizacja sanitarna – BEZ ZMIAN 

Przyłącze wodociągowe – BEZ ZMIAN 

Kanalizacja deszczowa - BEZ ZMIAN. 

Przyłącze elektryczne – BEZ ZMIAN 

Przyłącze gazu – BEZ ZMIAN 

 
8. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI. 
 
Bez zmian. 
 
9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA.  
 

 Powierzchnia działek: 
dz. nr 23 -10500,00m2 

dz. nr 33/12 - 124,00m2 

dz. nr 33/15 - 945,00m2 

 Powierzchnia zabudowy istniejąca: 1860,00m2 bez zmian 

 Powierzchnia utwardzeń:                  2509,82m2   bez zmian 

 Powierzchnia biologicznie czynna:  7199.18m2  bez zmian 
 
budynek objęty opracowaniem: 
 

 Ilość kondygnacji      3 kondygnacje nadziemne bez zmian 

 Powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem:      201,32m2 bez zmian 

Wyżej przedstawione parametry budynku i terenu objętego opracowaniem są zgodne z 
założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

 
10. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW. 
 
Budynek znajduje się w granicach strefy historycznego zespołu dworsko- parkowego. Zgonie z § 6 
ust. 2 punkt 5 uchwały Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  wszelkie zmiany 
sposobu zagospodarowania, budowa, rozbudowa, odbudowa budynków wymaga uzgodnienia z 



 

7 

właściwym Konserwatorem Zabytków. Niniejszy projekt nie wprowadza żadnych zmian w 
zagospodarowaniu terenu- nie wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków. 
 
11. WARUNKI I SPOSÓB JEGO POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED 
WPŁYWAMI EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ. 
 
Bez zmian. 
Działka znajduje się poza terenem i wpływem eksploatacji górniczej. 
 
 
12. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I ICH OTOCZENIA. 
 
Obiekt istniejący nie wpływa w istotny sposób na środowisko, jego użytkowników i obiekty 
sąsiadujące. Planowana inwestycja w myśl prawa budowlanego nie będzie naruszała interesów 
osób trzecich. Inwestycja swoim oddziaływaniem nie będzie wykraczała poza teren inwestora.  
 
Zapotrzebowanie i jakość wody. 
Woda potrzebna do celów bytowych. 

Ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków. 

Ścieki bytowe odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów (rodzaj, ilość i zasięg rozprzestrzeniania).     

Bez rozprzestrzeniania zapachów. 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych (rodzaj, ilość i zasięg rozprzestrzeniania). 

Bez emisji. 

Emisja zanieczyszczeń płynnych rodzaj, ilość i zasięg rozprzestrzeniania.  

Typowe ścieki bytowe.          

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

Odpady komunalne wywożone przez specjalistyczną firmę. 

Emisja hałasu oraz wibracji. 

Bez emisji wibracji i hałasu. 

Promieniowanie jonizujące, pola elektromagnetyczne (parametry i zasięg rozprzestrzeniania). 

Bez emisji. 

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi (w tym glebę), wody 
powierzchniowe i podziemne (rozwiązanie przestrzenne, funkcjonalne  i techniczne 
ograniczające lub eliminujące wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
obiekty budowlane). 

Obiekty bez bezpośredniego wpływu na otoczenie. Wszystkie uciążliwości związane z budową i 
przyszłą eksploatacją budynków zamykają się w granicach działki inwestora i nie wpływają 
negatywnie na interesy osób trzecich. 
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13. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI  
ZAKRES ANALIZY 

 
Analiza obiektu kubaturowego. 

1. Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem 
obiektu, takich jak przepisy pożarowe, sanitarne itd. 

2. Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczy: przesłaniania i 
zacieniania, jak i czy po realizacji planowanej inwestycji na sąsiednich działkach będzie możliwe 
uzyskanie warunków zabudowy o parametrach właściwych dla rejonu lokalizacji. 

 
Analiza warunków formalno-prawnych. 

1. Analiza pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt 
oddziałuje, wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu, w szczególności pod względem: 
miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpadów, usytuowania studni, zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe, zieleni i urządzeń rekreacyjnych, oświetlenia i 
nasłonecznienia, bezpieczeństwa pożarowego. 

 
WYZNACZONE OTOCZENIE OBIEKTU 
 
Ze względu na charakter inwestycji teren w „otoczeniu obiektu” objęty analizą wyznacza się jako działki 
sąsiednie. 
 
 
TABELA ANALIZY 

 
W poniższej tabeli przedstawiono akty prawne przeanalizowane pod względem sposobu oddziaływania 
inwestycji na wyznaczony teren w założonym „otoczeniu obiektu” i wynikających z tego ewentualnych 
ograniczeń w zagospodarowaniu tego terenu: 

  

Lp. 
ZAKRES USTAW OBJĘTYCH ANALIZĄ 

PRZEWIDYWANE 
ODDZIAŁYWANIE 

1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r. – Dz. U. 
poz.1409, z późn. zm.) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 – należy badać, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do 
ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie 
wymagań ogólnych. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

2 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz.690, z późn. zm.) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
pod względem możliwości wprowadzenia ograniczenia w zagospodarowaniu z powodu:  
miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpadów, usytuowania studni, zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe, zieleni i urządzeń rekreacyjnych, oświetlenia i 
nasłonecznienia, bezpieczeństwa pożarowego, przysłaniania i zacieniania. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

3 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. 
zmianami) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku inwestycji związanej z realizacją linii kolejowej bądź w przypadku realizacji 
inwestycji stwarzającej ograniczenia w możliwości realizacji linii kolejowej na działkach 
sąsiednich. 
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MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku terenu inwestycji, na którym zlokalizowane są budowle kolejowe bądź w 
przypadku inwestycji dotyczącej realizacji tego rodzaju obiektu. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

5 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące 
budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z 
późn. zmianami) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku inwestycji związanej z realizacją obiektów służących obronności państwa 
(garnizonowych obiektów szkoleniowych i poligonowych obiektów szkoleniowych) bądź w 
przypadku realizacji inwestycji stwarzającej ograniczenia w możliwości realizacji obiektów 
służących obronności państwa na działkach sąsiednich. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

6 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
W przypadku inwestycji polegającej na realizacji obiektów budowlanych gospodarki wodnej 
bądź w przypadku realizacji inwestycji stwarzającej ograniczenia w możliwości realizacji 
obiektów budowlanych gospodarki wodnej na działkach sąsiednich. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu „w otoczeniu 
obiektu”. 

7 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 
1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku inwestycji polegającej na realizacji budowli rolniczej bądź w przypadku realizacji 
inwestycji stwarzającej ograniczenia w możliwości realizacji budowli rolniczej na działkach 
sąsiednich. 
Zastosowanie może znaleźć np. § 6 ust. 4, §7 ust. 1 i 2, § 8,  
§ 8a, § 9, § 11, § 12 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

8 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku inwestycji związanej z realizacją przeszkód lotniczych bądź polegającej na 
budowie lub rozbudowie obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania 
ptaków lub hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego. 
Zastosowanie może znaleźć np. art. 87 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

9 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w 
sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 
895 z późn. zmianami) 

BRAK 
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ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku terenu inwestycji, na którym zlokalizowane jest lotnisko cywilne bądź w 
przypadku realizacji inwestycji dotyczącej realizacji tego rodzaju obiektu. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

10 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku inwestycji związanej z realizacją drogi publicznej, przykładowo §77, §113 ust. 5 i 
7 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

11 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku inwestycji związanej z realizacją drogowych obiektów inżynierskich. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

12 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowy ch i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku inwestycji związanej z realizacją bazy/stacji paliw, rurociągów dalekosiężnych 
do transportu ropy naftowej i produktów naftowych bądź inwestycji sąsiadującej z ww. 
obiektami budowlanymi. 
Zastosowanie może znaleźć np. § 17, § 18, § 19 § 41, § 44,  
§ 75 ust. 1, 2 i 5, § 82, § 83, § 89, § 92, § 98, § 99, § 101, § 102 ust. 1, § 103, § 123, § 124, § 136, § 137, 
§ 145 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

13 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej bądź realizacji 
inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym. 
Zastosowanie może znaleźć np. § 2, § 7, § 10, § 21, § 40, § 79 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

14 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zmianami) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
odległości od gazociągów i urządzeń z nimi związanych. W przypadku realizacji inwestycji 
polegającej na budowie strzelnicy garnizonowej bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z ww. 
obiektem budowlanym (§ 20-22) 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 
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15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 
techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. 
zmianami) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie autostrady płatnej bądź realizacji 
inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

16 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 
2011 nr 118 poz. 687 z późn. zmianami) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie cmentarza bądź realizacji inwestycji 
sąsiadującej z cmentarzem. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 
określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 
Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie cmentarza bądź realizacji inwestycji 
sąsiadującej z cmentarzem. W przypadku, gdy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje możliwość budowy cmentarza. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

18 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku inwestycji związanej z realizacją np. zjazdu z drogi publicznej bądź jego 
przebudowy. 
Zastosowanie może znaleźć np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrócić należy również uwagę 
na regulacje szczególne zawarte w art. 42 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

19 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 
(Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zmianami) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku terenu inwestycji leżącego na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

20 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, 
poz. 1689 z późn. zmianami) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku inwestycji związanej z działalnością w zakresie pokojowego wykorzystywania 
energii atomowej związaną z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie 
jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń 
wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego 
paliwa jądrowego. 
Zastosowanie może znaleźć np. art. 36f 
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MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

21 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych 
zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze 
wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku terenów inwestycji, na których znajdują się obiekty jądrowe bądź realizacji 
inwestycji polegającej na realizacji obiektu jądrowego. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

22 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu 
jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający 
wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu 
lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
wymogi nałożone na lokalizację obiektu jądrowego. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

23 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zmianami) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku realizacji inwestycji zaliczających się do inwestycji mogących znacząco lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko / w przypadku inwestycji, dla których 
może być wymagane wykonanie raportu. 
Zastosowanie może znaleźć np. art. 135, art. 235 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

24 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. 
zmianami) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
zastosowanie może znaleźć § 2 i § 3. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu” 

25 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 
zmianami) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności od rodzaju zabudowy. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

26 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie 
wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów 
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z późn. zmianami) 

BRAK 
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ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
załącznik nr 2 i 3 do rozporządzenia – minimalne odległości od obiektów, w których są 
składowane materiały wybuchowe. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

27 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
odległość pól, na których są używane jako nawóz komunalne osady ściekowe, od budynków 
mieszkalnych albo zakładu produkcji żywności. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 
984) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
odległości obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi od urządzeń i instalacji związanych z 
przygotowywaniem i magazynowaniem ścieków używanych jako nawóz w rolnictwie, a także 
gruntów, na których są one wykorzystywane – załącznik nr 8 do rozporządzenia. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
odległości od składowisk odpadów. 
Zastosowanie może znaleźć np. § 2, § 10 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na 
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa 
obowiązująca do dnia 23 stycznia 2013 r. 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku inwestycji polegającej na realizacji składowiska odpadów w rozumieniu ustawy 
o odpadach. 
Zastosowanie może znaleźć np. § 11 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

31 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) BRAK 
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ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku terenu inwestycji położonego w terenie ochrony bezpośredniej lub pośredniej 
ujęcia wody. 
Zastosowanie może znaleźć np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 
1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 60 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

32 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
odległości od stogów, brogów i stert oraz silników spalinowych. 
Zastosowanie może znaleźć np.§ 4 ust. 4, § 11 § 41 i § 42 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

33 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z 
późn. zm.) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku inwestycji związanej z realizacją linii kolejowej bądź realizacji inwestycji 
sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym, w szczególności art. 53 tej ustawy określającym 
minimalne odległości poszczególnych obiektów od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy 
urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

34 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów 
przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
w przypadku inwestycji sąsiadującej z liniami kolejowymi. 
Zastosowanie może znaleźć np. § 4 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

35  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1446) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
ograniczenia dotyczące zabudowy w otoczeniu zabytków. 
Zastosowanie może znaleźć np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

36 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

BRAK 
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ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
zastosowanie może znaleźć § 21 ust. 2. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu” 

37 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLĘDEM: W szczególności: 
Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy. 

MOŻLIWY SPOSOBU 
ODDZIAŁYWANIA: 

Brak oddziaływania wprowadzającego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu „w 
otoczeniu obiektu”. 

 
WNIOSKI KOŃCOWE 

 
Zgodnie z analizą przeprowadzoną na podstawie wybranych aktów prawnych stwierdza się iż 
planowana inwestycja: 
• nie powoduje wykluczeń w zakresie lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych terenu 
otoczenia obiektu budowlanego zabudowanego i niezabudowanego. 
• w zakresie istniejącego zainwestowania terenu otoczenia obiektu budowlanego nie następuje 
zmiana warunków użytkowania, w sposób zasadniczy zmieniająca istniejący standard użytkowy 
(w okresie przeprowadzania analizy). 

 
Zgodnie z analizą przeprowadzoną na podstawie wybranych aktów prawnych nie występuje 
oddziaływanie wprowadzające ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu w „ otoczeniu obiektu”. 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach, na których znajduje się 
obiekt  tzn.  działkach nr 23, 33/12, 33/15. 
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY I PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU. 

 Przeznaczenie: budynek usług terapeutyczno- rehabilitacyjno- edukacyjnych. 

 Program użytkowy budynku:  znajduje się na rys. A01, A02,A03 
 

 Kubatura brutto:   1766,16m 3 BEZ ZMIAN 

 Długość:    25,26m  BEZ ZMIAN 

 Szerokość:    10,50m  BEZ ZMIAN 

 Powierzchnia zabudowy:  201,32m 2 BEZ ZMIAN 

 Powierzchnia całkowita:  543,00m 2 BEZ ZMIAN 

 Wysokość obiektu:   11,27m  BEZ ZMIAN 

 Kąt nachylania dachu 300  BEZ ZMIAN 

Wyżej przedstawione parametry budynku objętego opracowaniem są zgodne z założeniami 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

 
Wyżej przedstawione parametry budynku BEZ ZMIAN w stosunku do projektu 
pierwotnego. 
 

 Powierzchni 1 kondygnacji -parteru netto: 149,70m2 
-Powierzchnia użytkowa podstawowa (usług) 32,00m2 

-Powierzchnia użytkowa pomocnicza  5,29m2 

-Powierzchnia usług    90,22m2 

-Powierzchnia ruchu     22,19m2 

 

 Powierzchni 2 kondygnacji -I piętra netto: 123,39m2 
-Powierzchnia użytkowa podstawowa (usług) 80,48m2 

-Powierzchnia użytkowa pomocnicza  16,34m2 

-Powierzchnia usług    4,38m2 

-Powierzchnia ruchu    22,19m2 

 

 Powierzchni 3 kondygnacji -II piętra netto: 128,69m2 
-Powierzchnia użytkowa podstawowa (usług) 93,58m2 

-Powierzchnia użytkowa pomocnicza  8,37m2 

-Powierzchnia usług    4,39m2 

-Powierzchnia ruchu    22,35m2 

 

 powierzchnia użytkowa    236,06m2 
 

Powierzchnia obliczona zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE OBIEKTU, DOSTOSOWANE DO 
OTOCZENIA. 

Forma architektoniczna budynku bez zmian. Zmiana funkcji obiektu z zamieszkania 
zbiorowego na usługowy usług terapeutyczno- rehabilitacyjno- edukacyjnych. 

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. 

BEZ ZMIAN. Projektowana zmiana nie wpływa na układ konstrukcyjny obiektu. 

4. WARUNKI I SPOSÓB JEGO POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED 
WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

BEZ ZMIAN. Nie dotyczy opracowania. 
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5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU. 

BEZ ZMIAN. Nie dotyczy opracowania. 

6. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE. 

 

 Ściany wewnętrzne. 
Ściany wewnętrzne istniejące bez zmian.  
Nowo projektowane ściany w systemie suchej zabudowy (np. RIGIPS lub równoważny) grubości 
12,5cm, z podwójnym poszyciem 2 x12,5mm płyty kartonowo gipsowej (np. typ Hydro H2 lub 
równoważny) na stelażu systemowym metalowym CW 75 i UW75  z wypełnieniem z wełny 
mineralnej (np. ROCKWOOL SUPERROCK lub URSA TWP SILENTIO lub równoważny) grubości 
5cm dla uzyskania izolacyjności akustycznej pomieszczeń min 45dB.  
Miejsca połączeń płyt, otworów okiennych, drzwiowych należy uszczelnić szczeliwem 
posiadającym atest PZH. 
W miejscach montażu uchwytów dla osób niepełnosprawnych ściany należy wzmocnić stosując 
dodatkowo płyty OSB grubości 12,0mm. 
 

 Posadzki. 
Ze względu na duże różnice wysokości posadzki w pomieszczeniach, należy wyrównać poziomy 
posadzek. Przed przystąpieniem do prac, należy usunąć warstwę wykończeniową.                 
Aby nie dociążać istniejących stropów, nierówności  należy zniwelować używając płyt 
budowlanych z polistyrenu ekstrudowanego grubości maksymalnej 4,0cm (w zależności od 
nierówności w pomieszczeniu), pokrytych obustronnie warstwą modyfikowanej zaprawy 
cementowej z zatopioną siatką z włókna szklanego. (np. ultrament lub równoważny) mocowanych 
na klej cementowy klasy C2, rozprowadzony równomiernie na grzebień(bardzo ważne), 
dodatkowa dla uzyskania równej powierzchni zastosować wylewkę samopoziomującą max 3mm.   
 

 Sufity. 
-  W istniejących sufitach należy uzupełnić ubytki powstałe w wyniku wyburzenia ścian. Powstałe 
różnice wysokości sufitu skuć lub nadłożyć w celu wyrównania powierzchni. 
- Na stropie drewnianym nad II piętrem należy wymienić istniejące poszycie z płyt g-k na 
systemowe rozwiązanie zapewniające odporność przeciwpożarową REI30 (np. RIGIPS lub 
równoważny) grubości 46mm z podwójnego poszycia 2x 12,5mm płyty kartonowo gipsowej  FIRE 
(np. typ F lub Fire +Hydro typ DFH2 lub równoważny). Pomiędzy płytami, a istniejącą wełną 
mineralną zastosować paroizolację (np. ISOVER STOPAIR lub równoważny) 
 

 Obudowa stelaży podtynkowych 
Obudowane podwójnym poszyciem 2 x12,5mm płyty kartonowo- gipsowej (np. RIGIPS typ Hydro 
H2 lub równoważny). 
 

 Szachty instalacyjne. 
Obudowane pojedynczym poszyciem 1 x12,5mm płyty kartonowo- gipsowych(np. RIGIPS lub 
równoważny)  na stelażu systemowym metalowym. 
 

 Obudowa windy 
Obudowane podwójnym poszyciem 2 x12,5mm płyty kartonowo- gipsowej fi (np. RIGIPS typ 
Ogień + lub równoważny). 
 

 Zabudowa wnęk podokiennych  
Istniejące wnęki podokienne obudować podwójnym poszyciem 1 x12,5mm płyty kartonowo- 

gipsowej (np. RIGIPS typ Hydro H2 lub równoważny) + 1 x 12mm płyta OSB z wypełnieniem z 
wełny mineralnej (np. ROCKWOOL SUPERROCK lub URSA TWP SILENTIO lub równoważny) 

(należy pamiętać że w tych miejscach będą montowane nowe grzejniki). Pomiędzy płytami, a 
wełną mineralną zastosować paroizolację (np. ISOVER STOPAIR lub równoważny). 
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 Uzupełnienie ubytków w dachu o wymiarach 125x125 powstałego po przesunięciu klapy 
oddymiającej w pomieszczeniu 2/03 zgodnie z warstwami dachu rys. nr W05. 
 

 Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne projektuje się jako lekkie z rury Spiro Ø15 obudowanej pojedynczym 
poszyciem 1 x12,5mm z płyty kartonowo- gipsowych ocieplonych w przestrzeni nieogrzewanego 
strychu wełną mineralną grubości 5cm.  
 
Zakończenie  kanału wentylacyjnego ponad poszyciem dachu systemowym kominkiem 
wentylacyjnym z kondensatem przeznaczonym do dachów z pokryciem z blachodachówki. Kolor 
kominka wentylacyjnego w kolorze istniejącej blachodachówki. 
 
Istniejące przewody wentylacyjne wyprowadzić w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z 
rysunkami rzutów. 
 
W pomieszczeniu garażu należy wprowadzić dwa kanały wentylacyjne o średnicy 150 z rur spiro 
z klapami EIS 120 na stropie. 
 

 Izolacja paroszczelna. 
W suficie nad II piętrem pomiędzy płytami, a istniejącą wełną mineralną zastosować paroizolację 
(np. ISOVER STOPAIR lub równoważny) oraz w zabudowywanych wnękach podokiennych i 
drzwiowych. 
 

 Gładź gipsowa  
- gładź gipsowa pojedyncza. 
W istniejących ścianach należy uzupełnić ubytki i zlikwidować istniejące spękania tynkiem 
gipsowym. 
 

 Wykończenie ścian  
- ściany pomieszczeń łazienek dla osób niepełnosprawnych pokryć materiałem  zgodnie z 
rysunkami: 
   *płytki ceramiczne barwione w masie 30 x 60 rektyfikowane kolor: shift beige 

    mocowane na kleju (np.Ceresit CM 12 plus lub równoważny ) gr. 1,5cm z fugą  
    epoksydową w kolorze płytek 
    powłoka hydroizolacyjna  
    grunt 
 
   *lustro mocowane na klej 
 
   *farba o dużej odporności na ścieranie na mokro (klasa 1)  i o odporności na  
   działanie środków dezynfekcyjnych,  
 
 
- ściany przy umywalkach w pomieszczeniach terapeutyczno- rehabilitacyjno- edukacyjnych i 
biurze pokryć zgodnie rysunkami:  
   *płytki ceramiczne szkliwione, rektyfikowane o wymiarze 30 x 60 gr. 10mm  
     mocowane na kleju (np.Ceresit CM 12 plus lub równoważny ) gr. 1,5 
    kolor biały z fugą epoksydową w kolorze płytek 
     powłoka hydroizolacyjna  
     grunt 
  
- ściany w pomieszczeniu gospodarczym i łazience dla personelu pokryć materiałem  zgodnie z 
rysunkami: 
   *płytki ceramiczne szkliwione, rektyfikowane o wymiarze 30 x 60 gr. 10mm  
     mocowane na kleju (np.Ceresit CM 12 plus lub równoważny ) gr. 1,5 
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    kolor biały z fugą epoksydową w kolorze płytek 

    powłoka hydroizolacyjna  
     grunt 
- ściany w pomieszczeniu porządkowym  pokryć materiałem  zgodnie z rysunkami: 
   *farba o dużej odporności na ścieranie na mokro (klasa 1)  i o odporności na  
   działanie środków dezynfekcyjnych, nienasiąkliwa 
 

 Roboty malarskie 

Podłoże przed malowaniem, tam gdzie to niezbędne, powinno być zagruntowane (np. Lacryl 

Tiefgrund ELF 595 lub równoważny). Malowanie wykonuje się po wyschnięciu zagruntowania.  
 
Ściany należy malować farbami dyspersyjnymi  o dużej odporności na ścieranie na mokro (klasa 1)  
i o odporności na działanie środków dezynfekcyjnych (np. Sensocryl ELF266 firmy: Brillux lub 
równoważny)  głęboki mat. 
kolor w łazienkach : 15.03.03 głęboki mat 
kolor pozostałe pomieszczenia : 12.03.03 głęboki mat 
 
Ściany w pomieszczeniu porządkowym należy malować farbami dyspersyjnymi o odporności na 
ścieranie na mokro i o odporności na działanie środków dezynfekcyjnych, nienasiąkliwą. 
kolor: biały 
 
Narożniki ścian przy głównych traktach komunikacyjnych należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości min 150cm o szerokości 50mm x 50mm kąt 900 

(np. narożnikiem acramit 90 płaskiej konstrukcji kolor 60 lub równoważny). 
 
Sufity należy malować farbami dyspersyjnymi  o odporności na ścieranie na mokro (klasa 2)  
(np. Superlux ELF3000 firmy: Brillux lub równoważny)  głęboki mat. (można też zastosować na 
ścianie) 
kolor: biały głęboki mat 
 

 Wykończenie podłóg. 
Posadzka w pomieszczeniach wc dla osób niepełnosprawnych i wc personelu: 
- gres antypoślizgowy grupy R10 barwiony w masie z malowaniem wierzchnim kol. beżowym - 
Town Beige mat rektyfikowane o wymiarze 60x60  mocowane na kleju (np. Ceresit CM 12 plus lub 
równoważny) 
gr. 1,5cm z fugą epoksydową w kolorze płytek 

- powłoka hydroizolacyjna dwuskładnikowa 
- grunt 
- wylewka samopoziomująca (np. CN 69 lub równoważny) gr. 0,3cm 

- taśma uszczelniająca na ściany (np. CL 52 lub równoważny) 
 

Posadzka w pomieszczeniu gospodarczym: 
- gres antypoślizgowy grupy R10 barwiony w masie z malowaniem wierzchnim kol. antracyt - 
Town Antracite mat, 60x60 na kleju( np.Ceresit CM 12 plus lub równoważny ) gr. 1,5cm z fugą 
epoksydową w kolorze płytek 

- powłoka hydroizolacyjna dwuskładnikowa 
- grunt 
- wylewka samopoziomująca (np. CN 69 lub równoważny) gr. 1,5cm 

- taśma uszczelniająca na ściany (np. CL 52 lub równoważny) 
 

Posadzka w pomieszczeniu klatki schodowej i przedsionka 

- bez zmian - istniejący gres 
 
Posadzka w pomieszczeniach terapeutyczno- rehabilitacyjno- edukacyjnych, biurach, 
pomieszczeniu socjalnym i  pomieszczeniu porządkowym: 
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- tarkett wywinięty 10cm na ściany (np. iQ OPTIMA Mono kolor: Soft Warm Beige 208, NCS S 
2005-Y40R lub równoważny) 
 

 Wykończenie elementów drewnianych 
Zabezpieczenie p-poż elementów drewnianych za pomocą impregnacji odpowiednimi środkami 
chemicznymi przeznaczonymi do drewna konstrukcyjnego (np. FOBOS M4 lub równoważny).  
Tarcicę impregnować właściwą ilością preparatu zapewniającą brak zapalności min. EI30. 
 

 Drzwi i okna 
Drzwi: 
 
- wewnętrzne i zewnętrzne zgodne z zestawieniem drzwi rys. nr A06 i A09 
W pomieszczeniach sanitarnych (łazienka, wc,) stosować drzwi z podcięciem wentylacyjnym. 
Drzwi z przeszkleniami wyposażyć w szyby bezpieczne klasy 02. 
 
- wymienić należy istniejące drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe na jednoskrzydłowe z systemem 
samoczynnego oddymiania za pomocą siłownika zgodne z zestawieniem drzwi rys. nr A09 

 
- wymienić należy istniejące drzwi zewnętrzne na drzwi konstrukcji aluminiowej z przekładką 
termiczną o współczynniku Umax= 1,3W / m² x K  oraz odporności pożarowej EIS60, (wymiana 
drzwi nie podlega wycenie przez oferenta). 
 
 
Okna: 

- wymienić należy istniejące okno na okno  z systemem samoczynnego oddymiania za pomocą 2X 
siłownika (np.MCR S10C-400, 1Amp, 24V lub równoważny) zgodnie z rysunkiem nr A07. 
 
- wymienić należy dwa okna w przedsionku na okna  konstrukcji aluminiowej z przekładką 
termiczną o współczynniku Umax= 0,9 W / m² x K dla całego okna i odporności pożarowej EI60  ,  
(wymiana okien nie podlega wycenie przez oferenta). 
 
Minimalny współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych oraz okien i drzwi 
tarasowych zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 września 2015r. poz. 1422), przyjmując wartości obowiązujące od 
1.01.2021r.  
 
Okna w pomieszczeniach bez wentylacji grawitacyjnej nawiewno wywiewnej z mikrowentylacją. 
 

 Parapety. 
Zewnętrzne – bez zmian 
Wewnętrzne - bez zmian 
 

 Wyposażenie 
Łazienki zgodnie z rysunkami pomieszczeń wyposażyć w: 

- ceramikę sanitarną (np. serii Nova Pro bez barier  Firmy: Koło lub równoważny). 
- poręcze ze stali nierdzewnej o średnicy 32 o powierzchni wypolerowanej falistej (np. seria 
Lehnen Funktion Firma: Koło lub równoważny)  
- armaturę (np. Firmy Tres lub równoważny) 
- odpływ liniowy (np. clin line Firmy: Geberit lub równoważny) 
- odpływ punktowy pełny (np. Firmy Sesena lub równoważny) 
- wentylator mechaniczny z panelem frontowym 
 
Pomieszczenie porządkowe wyposażone w: 
- umywalkę z kratą ze stali (np. Firmy Koło lub równoważny). 
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Na każde 100 m2 powierzchni wewnętrznej  kondygnacji należy zastosować 2 kg jednostki masy 
środka gaśniczego (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach.  
Projektuje się na każdej kondygnacji 1 szt. gaśnicy 4kg ABC usytuowaną przy wyjściu na klatkę 
schodową zawieszoną na wieszaku zgodnie z runkami nr W01, W02, W03. 
 

 Urządzenia 
Nad drzwiami wejściowymi szerokości 90cm, należy zamontować kurtynę powietrzną bez 
nagrzewnicy, (np. kurtynę COR F-150 N firmy Venture Industries lub równoważny), a nad 
drzwiami szerokości 120cm ( np. COR F-1000 N firmy Venture Industries lub równoważny). 
 
Winda (np. F6100 Firmy: Schindler lub równoważny): zgodnie z projektem budowlanym 
konstrukcji. 
Udźwig nominalny: 630 kg 
Liczba pasażerów: 8 
Prędkość nominalna: 1,00 m/s 
Wysokość podnoszenia: ok. 9 m 
Maksymalna liczba startów: 120/godzinę 
Liczba przystanków: 3 
Przystanek podstawowy: 1 (licząc od dołu) 
Liczba wejść do kabiny: 1 
Liczba dojść (drzwi przystankowych): 3 
Maszynownia: bez maszynowni 
 
Głębokość podszybia: 1.100 mm 
Wysokość nadszybia: 3200 mm 
Wymiary poprzeczne szybu: szerokość: 1.600 mm 
 głębokość: 1.750 mm 
 
Wymiary kabiny: szerokość: 1.100 mm 
 głębokość: 1.400 mm 
 wysokość:  2.100 mm 
Drzwi szybowe: 
Typ drzwi: automatyczne, teleskopowe, lewe, 2 panelowe 
Ościeżnica: nowa 
Sterowanie drzwi: automatyczne (za pomocą falownika) 
Wymiary drzwi (w świetle): szerokość: 900 mm 
 wysokość: 2.000 mm 
Klasa ognioodporności: E120 zgodnie z normą EN 81-58 
Wykończenie:  stal nierdzewna szczotkowana 
Wciągarka: 
Typ napędu: bezprzekładniowy z płynną regulacją prędkości 
 falownik bez odzysku energii 
Nominalna moc silnika: 4,60 kW 
Napięcie główne: 400 V / 50 Hz 
Cięgna nośne: pasy (linki zatopione w tworzywie sztucznym) 
Sterowanie (charakterystyka): 
     zbiorczość jednokierunkowa w kierunku przystanku   
     podstawowego 
     awaryjny zjazd do najbliższego przystanku 
     w przypadku zaniku napięcia 
     Sterowanie pożarowe BR1 (zjazd do przystanku   
     podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami, z  
     wykorzystaniem zasilania podstawowego) 
     automatyczny powrót na przystanek podstawowy 

     moduł GSM w celu zapewnienia łączności 

     alarmowej zgodnie z normą EN 81-28 
 

 Obróbka blacharska. 
Obróbka blacharska obejmuje wymianę opierzenia balkonu na całej jego długości. 
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 Tynk zewnętrzny 
Istniejące ubytki w elewacji szczytowej pod balkonem na II piętrze należy uzupełnić tynkiem 
barwionym w masie w kolorze białym o granulacji ok. 1.0mm i fakturze kaszy. 
 

 Wykończenie kominów wentylacyjnych. 
Kanały wentylacyjne zakończone systemowym kominkiem wentylacyjnym z odpływem 
kondensatu średnicy 150mm do dachów krytych blachodachówką w kolorze istniejącej 
blachodachówki, dodatkowo zastosować odpływ wodny kondensatu. 

6. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Budynek jest trzykondygnacyjny w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.  
Kondygnacja pierwsza- parter -dostępne dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z terenu.  
Kondygnacja druga i trzecia - I i II piętro  -dostępne dla osób niepełnosprawnych za pomocą 
dźwigu osobowego o wymiarach kabiny 1100x1400 z drzwiami o szerokości 900mm oraz udźwigu 
630kg. 

W budynku znajdują się trzy toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

7. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNO – 
INSTALACYJNYCH. 

Urządzenia i instalacja sanitarna: zgodnie z projektem branży sanitarnej.  

Urządzenia i instalacja elektryczna: według opracowania branżowego. 

Urządzenia i instalacja piorunochronna: według opracowania branżowego. 

System grzewczy obiektu: zgodnie z projektem branży sanitarnej, bez zmian istniejącej kotłowni. 

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO  
I LUDZI. 

Zapotrzebowanie i jakość wody: woda potrzebna do celów bytowych.  

Ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków: ścieki bytowe odprowadzane do kanalizacji 
sanitarnej 

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów (rodzaj, ilość i zasięg rozprzestrzeniania): bez 
emisji. 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych (rodzaj, ilość i zasięg rozprzestrzeniania): bez emisji. 

Emisja zanieczyszczeń płynnych (rodzaj, ilość i zasięg rozprzestrzeniania): bez emisji. 

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: odpady komunalne wywożone przez wyspecjalizowaną 
firmę. 

Emisja hałasu oraz wibracji: bez emisji wibracji i hałasu. 

Promieniowanie jonizujące, pola elektromagnetyczne (parametry i zasięg rozprzestrzeniania): bez 
emisji. 

 
Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe 
i podziemne (rozwiązanie przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczające lub eliminujące 
wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane):  
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obiekt bez bezpośredniego wpływu na otoczenie; wszystkie uciążliwości związane z budową i 
przyszłą eksploatacją budynku zamykają się w granicach działki inwestora i nie wpływają 
negatywnie na interesy osób trzecich. 

9. PROWADZENIE ROBÓT MONTAŻOWYCH. 

Prace montażowe konstrukcji należy prowadzić zgodnie z: 
projektem, 
obowiązującymi przepisami, 
wiedzą techniczną, 
przepisami BHP. 

UWAGI KOŃCOWE 

 Materiały, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego zastosowane 
przy budowie tego obiektu powinny posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne oraz spełniać 
kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

 Materiały, wyroby i poszczególne kategorie robót budowlanych winny być stosowane i wykonywane 
zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla tych materiałów i robót. 

 Wszelkie zmiany rozwiązań architektonicznych  zawartych w niniejszym projekcie budowlanym 
wymagają akceptacji jego autorów. 

 Niniejsza dokumentacja budowlana służy uzyskaniu pozwolenia na budowę.  

 Cały projekt łącznie z branżami należy rozpatrywać w całości. Inwestor zobowiązany jest przed 
rozpoczęciem prac budowlanych zapoznać się z dokumentacją projektową i zgodnie z zapisami prawa 
budowlanego zgłosić rozpoczęcie prac budowlanych projektantom opracowania wraz z wszelkimi uwagami 
co do ewentualnych nieścisłości w dokumentacji projektowej. 

 W przypadku stwierdzenia nieścisłości w projekcie należy bezzwłocznie przerwać budowę i zawiadomić 
o tej sytuacji projektanta.  
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

 
PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA 
Budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych  

 
 

Budynek oceniany: 

Nazwa obiektu 
Budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-
edukacyjnych 

Zdjęcie budynku 

Adres obiektu 83-130 Bielawki  47  

 

Całość/ część 
budynku 

Całość 

Nazwa inwestora 
Dom pomocy społecznej  dla dzieci i młodzieży  
niepełnosprawnych intelektualnie 
 

Adres inwestora Bielawki 47, gmina Pelplin 

Kod, miejscowość 83-130, Bielawki 

Powierzchnia 
użytkowa o 
regulowanej temp. 
(Af, m2) 

401,78 

Powierzchnia 
zabudowy (Ag, m2) 

201,32 

Powierzchnia netto 
(Pn, m2) 

401,78 

Powierzchnia 
użytkowa (Pu, m2) 

236,06 

Powierzchnia ruchu 
(Pr, m2) 

66,73 

Powierzchnia 
usługowa (Pg, m2) 

98,99 

Kubatura budynku 
(V, m3) 

1766,16 

 

 
BIELAWKI, 11.02.2018r. 

 
Spis treści: 
1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 
2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien 
3)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 
4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 
5)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 
7)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 
8)  Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 
9)  Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 
10)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 
11)  Urządzenia pomocnicze 

 
 
 
 
Podstawa prawna: 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 
 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 2 0,21 0,23 Tak 

2 Ściana zewnętrzna SZ 3 0,23 0,23 Tak 

3 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,22 0,23 Tak 

 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Dach D 1 0,17 0,18 Tak 

 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak 

 

IV. Przegrody ściany wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Ściana wewnętrzna CEGŁA 25CM 1,00 1,00 Tak 

 

V. Przegrody stropy wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Strop wewnętrzny 
NAD 

PARTERM 
1,00 1,00 Tak 

2 Strop wewnętrzny 
NAD  I 

PIĘTREM 
1,00 1,00 Tak 

 

VI. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne 
DRZWI 

ISTNIEJĄCE 
1,50 1,50 Tak 

2 Drzwi zewnętrzne 
NOWE 
DRZWI 

1,30 1,50 Tak 

3 Drzwi zewnętrzne 
BRAMA 

GARAŻOWA 
1,50 1,50 Tak 

 

 
 
 
 
 
 
 

Parametry przegród przezroczystych 

 

VII. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 

[W/m2K] 
Wsp. g 

Wsp.U wg 
WT 2014 

[W/m2•K] 

Wsp.g wg 
WT 2014  

Warunek 
spełniony 

Umax g 

1 Okno zewnętrzne OKNA 
ISTNIEJĄCE 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak 

Nie 
dotyczy 

2 Okno zewnętrzne NOWE 
ALUMINIOWE 0,90 0,75 1,10 0,35 Tak 

Nie 
dotyczy 
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 

 
 

Przeznaczenie budynku Budynki użyteczności publicznej 

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o 
współczynniku U >= 0,9 [W/m2•K] 

A0 = 49,90m2 

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji 
nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych 

Az = 401,78m2 

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = 0,00m2 

Graniczna wartość powierzchni okien A0max = 0,15•Az + 0,03•Aw = 60,27m2 

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 ≤ A0max Warunek spełniony 

 
 

3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 
 

 
 

3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych 
 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ 2, SZ 3, D 1 
 

 Miesiąc fRsi,min[W/m2·K] 

1 Styczeń 0,671 

2 Luty 0,685 

3 Marzec 0,642 

4 Kwiecień 0,519 

5 Maj 0,364 

6 Czerwiec -0,314 

7 Lipiec -3,549 

8 Sierpień -0,598 

9 Wrzesień -0,075 

10 Październik 0,477 

11 Listopad 0,630 

12 Grudzień 0,673 

 
Miesiąc krytyczny: Luty 

 
Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,69 

 
3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z gruntem 

 

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

 Miesiąc fRsi,min[W/m2·K] 

1 Styczeń 0,836 

2 Luty 0,836 

3 Marzec 0,836 

4 Kwiecień 0,836 

5 Maj 0,836 

6 Czerwiec 0,836 

7 Lipiec 0,836 

8 Sierpień 0,836 

9 Wrzesień 0,836 

10 Październik 0,836 

11 Listopad 0,836 

12 Grudzień 0,836 

 
Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, 
Listopad, Grudzień 
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Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,84 

 
3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na 
podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na 
powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. 

 

 Nazwa przegrody 
Symb

ol 
U [W/(m 

2•K)] 
fRsi [W/(m 

2•K)] 
fRsi>fRsi,max 

[W/(m 2•K)] 
Warunek 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,29 0,962 0,962 > 0,836 Spełniony 

2 Ściana zewnętrzna SZ 2 0,21 0,973 0,973 > 0,685 Spełniony 

3 Ściana zewnętrzna SZ 3 0,23 0,970 0,970 > 0,685 Spełniony 

4 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,22 0,971 0,971 > 0,685 Spełniony 

5 Dach D 1 0,17 0,972 0,972 > 0,685 Spełniony 

 
 

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 2 usług 

Temperatura wewnętrzna strefy i 20,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 318,2 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 0,0 
W/
m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 52494750 J/K 

Stała czasowa budynku  48,6 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła 
H,li

m 
1,2 - 

- aH 4,2 - 

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 e, oC 

2,0 1,2 3,5 7,7 10,7 15,5 18,7 16,3 14,5 8,7 4,0 1,9 

Liczba godzin w miesiącu tm, 
h 

744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-

3•Htr•( i- e)•tm kWh/m-c 

227
5 

214
6 

208
6 

150
5 

117
6 

550 164 468 673 
142

8 
195

7 
228

8 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi QH,zy=10-

3•Hzy•( i- i,yz)•tm kWh/m-c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

227
5 

214
6 

208
6 

150
5 

117
6 

550 164 468 673 
142

8 
195

7 
228

8 

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

605 612 
118

8 
184

8 
244

4 
252

6 
269

3 
218

7 
150

6 
107

9 
533 476 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm 
kWh/m-c 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

605 612 
118

8 
184

8 
244

4 
252

6 
269

3 
218

7 
150

6 
107

9 
533 476 

H=QH,gn/QH,ht 0,15 0,16 0,32 0,70 1,18 2,60 9,28 2,65 1,27 0,43 0,15 0,12 

H,1 0,13 0,16 0,24 0,51 0,94 0,00 0,00 0,00 0,85 0,29 0,14 0,13 

H,2 0,16 0,24 0,51 0,94 1,89 0,00 0,00 0,00 1,96 0,85 0,29 0,14 

fH,m 1,00 1,00 1,00 1,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,46 1,00 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, H,gn 

1,00 1,00 0,99 0,92 0,74 0,38 0,11 0,37 0,70 0,98 1,00 1,00 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

341
1,82 

317
7,66 

250
1,06 

950,
67 

272,
08 

10,4
8 

0,02 8,31 
128,

98 
146

0,12 
292

2,83 
356

3,75 
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H,gn•QH,gn kWh/m-c 

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

18407,8 

 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 1 garaż 

Temperatura wewnętrzna strefy i 20,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 83,6 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 0,0 
W/
m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 13798950 J/K 

Stała czasowa budynku  41,6 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła 
H,li

m 
1,3 - 

- aH 3,8 - 

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 e, oC 

2,0 1,2 3,5 7,7 10,7 15,5 18,7 16,3 14,5 8,7 4,0 1,9 

Liczba godzin w miesiącu tm, 
h 

744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-

3•Htr•( i- e)•tm kWh/m-c 
649 613 595 429 335 157 47 133 192 408 559 653 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi QH,zy=10-

3•Hzy•( i- i,yz)•tm kWh/m-c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

649 613 595 429 335 157 47 133 192 408 559 653 

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

24 26 44 68 83 81 89 75 53 46 21 15 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm 
kWh/m-c 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

24 26 44 68 83 81 89 75 53 46 21 15 

H=QH,gn/QH,ht 0,02 0,02 0,04 0,08 0,13 0,27 1,00 0,29 0,14 0,06 0,02 0,01 

H,1 0,02 0,02 0,03 0,06 0,11 0,00 0,00 0,00 0,10 0,04 0,02 0,02 

H,2 0,02 0,03 0,06 0,11 0,20 0,00 0,00 0,00 0,22 0,10 0,04 0,02 

fH,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, H,gn 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,79 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

H,gn•QH,gn kWh/m-c 

121
0,37 

113
8,35 

108
7,57 

748,
85 

554,
90 

218,
43 

18,7
0 

179,
73 

312,
42 

728,
54 

104
0,72 

122
6,63 

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

8465,2 

 

Cały 

Zestawienie stref 

Numer 
strefy 

Nazwa strefy Af V i 
Zapotrzebowanie na ciepło 
QH,nd 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Strefa 2 usług 318,15 1500,00 20,0 18407,77 

2 Strefa 1 garaż 83,63 188,79 20,0 8465,20 

Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kWh/rok] 26872,97 
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

 
 

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Cały 

Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kJ/(kg•K) 

Gęstość wody, ρW 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, θW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, θO 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kR 0,70 - 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 318,15 m 2 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW 0,35 dm3/(m2•dzień) 

Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 1490,10 kWh/rok 

6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 
 

Cały 

Nazwa źródła kocioł gazowy typu PAROMAT-SIMPLEX 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny 

Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QH,nd 26872,97 
kWh/ro
k 

Wybrany wariant wytwarzania 
Kotły gazowe kondensacyjne (70/55oC) o mocy 
nominalnej powyżej 50 do 120 kW 

Sprawność wytwarzania H,g 0,92 - 

Wybrany wariant regulacji 

Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi 
lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i 
miejscowej z zaworem termostatycznym o 
działaniu proporcjonalnym z zakresem 
proporcjonalności P-1K 

Sprawność regulacji H,e 0,89 - 

Wybrany wariant przesyłu 

C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku z 
zaizolowanymi przewodami, armaturą i 
urządzeniami, które są zainstalowane w 
przestrzeni ogrzewanej 

Sprawność przesyłu H,d 0,96 - 

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepła 

Sprawność akumulacji H,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 0,79 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 
kWh/ro
k 

 
7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

 

Cały 

Nazwa źródła 
Pojemnościowy podgrzewacz wody typu 
RUDOCELL 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny 

Współczynnik WW 1,10 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QW,nd 1490,10 
kWh/ro
k 
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Wybrany wariant wytwarzania 
Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne 
(ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej) 

Sprawność wytwarzania W,g 0,65 - 

Wybrany wariant przesyłu 

Centralne podgrzewanie wody — systemy z 
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami 
instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi 
izolowanymi 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 

Sprawność przesyłu W,d 0,85 - 

Wybrany wariant akumulacji 
System przygotowania ciepłej wody użytkowej 
bez zasobnika ciepłej wody użytkowej 

Sprawność akumulacji W,s 0,85 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot 0,39 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 
kWh/ro
k 

 
8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 

 

Cały 

Nazwa źródła Oświetlenie 

Nr źródła 1 - 

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Współczynnik WL 3,00  

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa El,i% 3249,00 
kWh/ro
k 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 401,78 m2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 2250,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 250,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie 

Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 

Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie 

Tak 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 0,90 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% - 
kWh/ro
k 

 
9) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 

 

Cały 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QU,H QK,H QP,H 

  
kWh/ro

k 
kWh/ro

k 
kWh/rok 

1 kocioł gazowy typu PAROMAT-SIMPLEX 26872,97 34187,44 37606,19 

Suma 26872,97 34187,44 37606,19 

 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QU,W QK,W QP,W 

  
kWh/ro

k 
kWh/ro

k 
kWh/rok 

1 Pojemnościowy podgrzewacz wody typu RUDOCELL 1490,10 3852,87 4238,16 

Suma 1490,10 3852,87 4238,16 

Oświetlenie wbudowane 

Nr źródła Nazwa źródła QU,L QK,L QP,L 

  
kWh/ro

k 
kWh/ro

k 
kWh/rok 

1 Oświetlenie - 5086,36 15259,09 
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Suma - 5086,36 15259,09 

 

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 89,15 
kWh/(m2•ro

k) 

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 135,55 
kWh/(m2•ro

k) 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 57103,44 kWh/rok 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia 
EP=QP/Af 

179,49 
kWh/(m2•ro

k) 

 

Budynek referencyjny wg WT 2014 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 401,78 m 2 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

EPH+W 60,00 
kWh/(m 

2•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
oświetlenia 

Δ EPL 100,00 
kWh/(m 

2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia 

EPmax 160,00 
kWh/(m 

2•rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

DLA BUDYNKÓW NOWOPROJEKTOWANYCH 

179,49 < 160,00 NIE DOTYCZY OBIEKTU 

DLA BUDYNKÓW PRZEBUDOWYWANYCH (ZWIĘKSZENIE WSKAŻNIKA O NIE WIECJEJ NIŻ15%) 

179,49 < 184,00 Warunek spełniony 

 
10) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 

 

 
Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród Tak   

Warunek powierzchni okien Tak   

Warunek EP < EPmax +15%EPMAX Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary 
wodnej 

Tak   
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1. DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII 
 
Dla opracowywanego obiektu przeprowadzona została analiza wykorzystania różnych źródeł 
energii odnawialnej, które mogły być brane pod uwagę ze względu na lokalizację obiektu.  
Do analizowanych źródeł zaliczono: 

 energię zakumulowaną w wodach gruntowych, 

 energię zakumulowaną w przypowierzchniowej warstwie gruntu, 

 energię zakumulowaną w ściekach komunalnych 

 energię zakumulowaną w potencjale wiatru 

 energię zakumulowaną w potencjale biomasy leśnej i słomy 

 energię słoneczną 

Energia zakumulowana w wodach gruntowych. 

Analiza ta umożliwiła wstępnie oszacować, że przy pomocy jednej studni o głębokości 12 ÷ 
15 m i średnicy 30 cm, zlokalizowanej w parku przy obiekcie, będzie pobieranie do około 
100 m3/h wody o temperaturze około 6 ÷ 7oC. Reprezentowany przez wody 
powierzchniowe przedział temperaturowy predysponuje je jako dolne źródło ciepła dla 
pomp cieplnych. Przyjęcie systemu niskotemperaturowego ogrzewania obiektu winno 
zapewnić w tych warunkach wysokie sprawności konwersji tych urządzeń. Zastosowanie 
pomp ciepła wykorzystujących jako źródło ciepła wody gruntowej może umożliwić 
uzyskanie mocy instalacji do około 0,5 MW. Osiągnięcie tak znacznej mocy wymaga 
pokonania m.in. problemów z zatłaczaniem wody do poziomu wodonośnego. Celowe 
wydaje się więc ograniczenie strumienia eksploatowanych wód gruntowych. 

Energia zakumulowana w przypowierzchniowej warstwie gruntu. 

W celu rozpatrzenia możliwości ogrzewania obiektu przy wykorzystaniu energii cieplnej 
zakumulowanej w przypowierzchniowej warstwie gruntu (do 2 m p.p.t.) przeprowadzono 
analizę, mającą na celu zaprojektowanie kolektora gruntowego pokrywającego potrzeby 
cieplne obiektu. Wyniki obliczeń świadczą o braku możliwości zastosowania tego źródła 
ciepła w systemie ogrzewania prezentowanego obiektu . Dane literaturowe (Brodowicz i 
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Dyakowski, 1990; Zalewski, 1995; Rubik, 1996) świadczą również o spadku finansowej 
atrakcyjności rozwiązania w przypadku pomp ciepła o mocach powyżej 20 kW. 

Energia zakumulowana w ściekach komunalnych. 

Analiza ekonomiczna, zawierająca przybliżoną wycenę stacji poboru energii cieplnej ze 
ścieków komunalnych, wykazuje znaczną kapitałochłonność przedsięwzięcia (około 660 
000 zł - cena obejmuje: pompy ciepła, pompę ścieków, wymiennik ciepła ścieki/glikol, 
stację krat, aparaturę kontrolno-pomiarową, aparaturę sterującą, przyłącze energetyczne, 
budynek stacji krat, projekty, uzgodnienia, koszty organizacyjne). Ze względu na wysokie 
koszty inwestycyjne i prawdopodobne problemy prawne, źródło to wydaje się 
niekorzystne. 

Energia słoneczna. 

Za pomocą solarów słonecznych można do ogrzewania ciepłej wody użytkowej 
wykorzystać energię słońca. W przypadku inwestycji o dużym dobowym i rocznym 
zapotrzebowaniu na ciepłą wodę w strefie słonecznej 1000-1015 Kwh/(m2 rok) 
rozwiązania solarne technologicznie nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ilości energii 
potrzebnej do uzyskania odpowiedniej ilości wody dla potrzeb obiektu. 

Energia wiatru. 

Analiza ekonomiczna, zawierająca przybliżoną wycenę stacji poboru energii elektrycznej z 
energii wiatru, wykazuje znaczną kapitałochłonność przedsięwzięcia (około 1000 000 zł - 
cena obejmuje: urządzenie wiatrowe, drogę dojazdową, przyłącze energetyczne, projekty, 
uzgodnienia, koszty organizacyjne). Ze względu na wysokie koszty inwestycyjne i 
prawdopodobne problemy prawne, źródło to wydaje się niekorzystne. 

Energia biomasy leśnej i słomy. 

W celu rozpatrzenia możliwości ogrzewania obiektu przy wykorzystaniu energii cieplnej 
zakumulowanej w postaci energii uzyskanej w procesie spalania biomasy, 
przeprowadzono analizę tabeli potencjałów biomasy leśnej i słomy dla terenu inwestycji, 
mającą na celu sprawdzenie możliwości pozyskania tych środków z terenu inwestycji. 
Wyniki analiz wartości biomas i założenia technologiczne dla obiektu wskazują na 
celowość wykorzystania biomasy, jako paliwa dla ogrzewania opisywanego obiektu. 

2. PODSUMOWANIE. 

Wykonana praca zawiera analizę pokrycia potrzeb energetycznych obiektu wyżej 
wymienionymi sposobami. 

Z przeprowadzonego zarysu analitycznego wynika, że najlepszym rozwiązaniem dla 
planowanej inwestycji jest wykorzystanie biomasy.  
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OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGII 

 

1.0.0 PODSTAWOWE DANE Z OBIEKTU 
Budynek objęty opracowaniem ma pełnić funkcję terapeutyczno-rehabilitacyjno- edukacyjną dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie dla potrzeb domu pomocy społecznej w 
Bielawkach. 
 
Budynek jest trzykondygnacyjny w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.  
Kondygnacja pierwsza- parter -dostępne dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z terenu.  
Kondygnacja druga i trzecia - I i II piętro  -dostępne dla osób niepełnosprawnych za pomocą 
dźwigu osobowego o wymiarach kabiny 1100x1400 z drzwiami o szerokości 900mm oraz udźwigu 
630kg. 
 
Budynek terapeutyczno-rehabilitacyjno- edukacyjny przeznaczony dla 30 dzieci w grupach po  
10 osób na każdej kondygnacji wyposażony został w następujące pomieszczenia:  
 
Parter : 
1 sala terapeutyczno-rehabilitacyjno- edukacyjna ( zajęcia plastyczne) 
1 toaleta dla osób niepełnosprawnych (wspólna dla kobiet i mężczyzn) 
pomieszczenia komunikacji 
 
I piętro: 
3 sale terapeutyczno-rehabilitacyjno- edukacyjne (biblioterapia, zajęcia krawieckie, zajęcia 
kulinarne) 
1 toaleta dla osób niepełnosprawnych (wspólna dla kobiet i mężczyzn) 
pomieszczenie socjalne dla pracowników  
1 toaleta dla pracowników(wspólna dla kobiet i mężczyzn) 
pomieszczenia komunikacji 
 
II piętro: 
2 sale terapeutyczno-rehabilitacyjno- edukacyjne ( zajęcia techniczne, muzykoterapia) 
1 biuro 
1 gabinet psychologa  
1 toaleta dla osób niepełnosprawnych (wspólna dla kobiet i mężczyzn) 
pomieszczenie porządkowe  
pomieszczenia komunikacji 
 
Łączny czas przebywania tych samych dzieci i młodzieży jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby. 
 
Przykładowe zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjno- edukacyjne: 
 
- muzykoterapia 
- malowanie 
- rzeźbienie w masie 
- czytanie 
- szycie 
 
Wyposażenie pomieszczeń wg oznaczeń na rysunku. 
 
2.0.0 ZATRUDNIENIE 

 
W projektowanym obiekcie przewiduje się zatrudnienie  maksymalnie 7 osób (1 psycholog,  
6 terapeutów). 
Dla personelu przewidziano pomieszczenia socjalne z szafkami odzieżowymi, zlewozmywakiem i 
blatem roboczym oraz stolik z krzesłami do spożywania posiłków.  
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Toaletę dla personelu wyposażono w miskę ustępową, umywalkę z ciepłą i zimną wodą, w płynne 
mydło i papierowe ręczniki jednorazowe.  
 
3.0.0 DROGI TECHNOLOGICZNE: 
PRACOWNIA KULINARNA 
 

 Dostawa produktów i magazynowanie 
Dostawa produktów gotowych do spożycia odbywać się będzie wejściem głównym przed 
rozpoczęciem zajęć w budynku. 
Produkty dostarczane do sali do bezpośredniego użytku, bez ich magazynowania. 

 Obróbka wstępna  
Procesy technologiczne obróbki wstępnej owoców i warzyw nie występują.  
Do sali dostarczane będą produkty niewymagające obróbki. 

 Obróbka właściwa 
Obróbka właściwa (czysta) dokonywana będzie w pomieszczeniu sali przy następujących 
stanowiskach pracy:  
-stoły robocze, 
-zlewozmywak; 

 Obróbka termiczna 
Przygotowanie herbaty. 
Do obróbki termicznej przewidziano zespół urządzeń, w skład którego będą wchodziły: 
kuchnia elektryczna poczwórna. 

 Zmywanie naczyń 
 Naczynia zmywane w zmywarko- wyparzarce. 

 Usuwanie odpadów poprodukcyjnych. 
Odpadki poprodukcyjne powinny być transportowane w szczelnych workach plastikowych na 

zewnątrz budynku do pojemnika na koniec dnia. 

 
4.0.0 ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE 

 Wentylacja                                                                                                                                                
Wentylacja – w toaletach  mechaniczna sprzężona z włącznikiem światła, należy zapewnić 
wymianę 50m3/h dla każdej miski ustępowej, w pozostałych pomieszczeniach grawitacyjna 
zgodnie z rysunkami technologii. 

 Ściany wewnętrzne wykończenie.                                                                                                    
Ściany należy pokryć tynkiem gipsowym. 
W pomieszczeniach kuchni, toaletach oraz w pomieszczeniach przy zlewozmywakach  
i umywalkach  ściany pokryć materiałem gładkim, nienasiąkliwym i odpornym na działanie 
wilgoci np. glazurą, a powyżej pokryć ściany materiałem w kolorze jasnym, łatwo zmywalnym; 
zgodnie z projektem wnętrz.  

W pomieszczeniach sanitarnych ściany do wysokości 200cm należy pokryć materiałem gładkim, 
nienasiąkliwym i odpornym na działanie wilgoci. 

 Wykończenie podłóg. 
Do wykonania podłóg zastosować materiały nieprzepuszczalne, nienasiąkliwe, zmywalne i 
nietoksyczne np. gres; tarkett 

 Okna.  

Powinny mieć konstrukcję umożliwiającą wietrzenie pomieszczeń przez uchylanie z poziomu 
podłogi 50%powierzchni  okna. 

 Drzwi. 

Do pomieszczeń, w których żywność jest wprowadzana muszą być szczelne, łatwe do 
czyszczenia, drzwi do toalet w dolnej części wyposażone w otwory o sumarycznym przekroju 
nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza; 
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5.00 WYMAGANIA BHP 
 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy muszą być stosowane zgodnie z 

przepisami.  
 
· Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiać atest PZH.   
· Należy przeprowadzić szkolenie BHP dotyczące miejsc pracy z urządzeniami technicznymi,   
· Przy umywalkach konieczne jest umieszczenie zbiorniczków z mydłem w płynie, 

ręczników jednorazowych oraz zamykanych pojemników na zużyte ręczniki. 
· Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący  

system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. 
 
6.00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 
  
W pomieszczeniu 3.04 na poziomie II piętra – przewidziano szafkę na sprzęt porządkowy ze 
zlewem niskim.  
Zasadnicze czynności porządkowe będą się odbywały po zakończeniu działalności.  
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Zakres opracowania obejmuje: 

 kwalifikację pożarową  , 

 ustalenie klasy odporności pożarowej budynku - określenie wymaganej klasy pożarowej, 

 określenie wymaganej klasy odporności ogniowej elementów, stopnia rozprzestrzeniania się ognia 
elementów budowlanych  

 podział obiektu na strefy pożarowe, 

 określenie warunków ewakuacji ludzi (na podstawie przewidywanej ilości osób w pomieszczeniach, 
kondygnacjach), wymagania dotyczące oznakowania dróg ewakuacyjnych i ich oświetlenia, 

 określenie potrzeb w zakresie wyposażenia obiektu w urządzenia przeciwpożarowe, do których 
zaliczamy.: hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, urządzenia zapobiegające przed zadymianiem 
lub urządzenia oddymiające, drzwi przeciwpożarowe, systemu sygnalizacji pożarowej wczesnego 
wykrywania pożaru i sygnalizowania o zagrożeniu pożarowym, instalacji oświetlenia awaryjnego, 
przeciwpożarowe klapy odcinające, pompy w pompowni przeciwpożarowej, agregat prądotwórczy itp., 

 określenie wymagań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w 
szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i 
innych, 

 określenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie: zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego 
gaszenia pożaru, urządzeń ratowniczych, dojazdu pożarowego (drogi pożarowe), podręcznego sprzętu 
gaśniczego, itp., 

 określenie rodzaju urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie dostosowanych do wymagań wynikających 
z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru a w szczególności systemu sygnalizacji 
pożaru, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej [pompownia przeciwpożarowa ,zbiornik wody 
przeciwpożarowej, agregat prądotwórczy ], wentylacji i urządzeń oddymiających , oświetlenia 
awaryjnego i ewakuacyjnego ,zasilania podstawowego i rezerwowego w obiekcie ,monitorowania 
obiektu przez ochronę obiektu 

 część rysunkowa pokazująca możliwe do przedstawienia w formie graficznej wymagania 
przeciwpożarowe niezależnie od podanych w opisie. 

 
Przeznaczenie : Dom Opieki Społecznej . W budynku nie występuje zakład opieki zdrowotnej.   
 
Wysokość / liczba kondygnacji / powierzchnia :  
Budynek z 3 kondygnacjami nadziemnymi bez kondygnacji podziemnych 
Budynek niski z wysokością 9,6m.  
 
Powierzchnia zabudowy : 201,32m2 
Powierzchnia wewnętrzna : 528,00m2 
Kubatura : 2130,00m3  
 
 
 
Lokalizacja :   

Budynki ze ścianami zewnętrznym , które na powierzchni ponad 65% posiadają wymaganą klasę 
odporności ogniowej E 60 , jak dla wymaganej klasy odporności pożarowej budynku .  
Ściany i dach z elementów nie rozprzestrzeniających ogień.  
 
Budynek ze ścianami w odległości pond 4m od granic działki budowlanej objętej pozwoleniem na budowę.   
W miejscowym planie nie wskazuje się na konieczność zwiększenia odległości minimalnych od granic 
działek z uwagi na planowana lub istniejącą zabudowę na działkach sąsiednich.  
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Lokalizacja względem budynków sąsiednich : 
Do budynku nr 42 odległości nie normowane . Budynki zlokalizowane na jednej działce budowlanej.  
Powierzchnia wewnętrzna budynków nie przekracza dopuszczalnej powierzchni 5000m2 , strefy pożarowej 
ZLII , w budynku niskim .  Zachowana jest odległość od ścian zewnętrznych klatki schodowej w budynku 
projektowanym , jak pomiędzy budynkami tj. co najmniej 8m i 4m dla ścian usytuowanych pod kątem od 
60st do 120st. W częściach bliższych ściana zewnętrzna obudowy klatki schodowej spełnia wymagania jak 
dla stropu budynku REI60.   
 
Do budynków pozostałych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi- co najmniej 8m.  
 
Parametry pożarowe występujących substancji palnych : 
Wyposażenie i zastosowane materiały palne typowe dla tego typu budynku i przyjętych funkcji 
użytkowych. W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych 
pożarowo .    
 
Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego 

Budynek, ze względu na funkcję jaka została w nich przyjęta, kwalifikuje się do właściwej kategorii 
zagrożenia ludzi. Z tego też względu dla tego budynku nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego. 
Pomieszczenia magazynowe i techniczne  funkcjonalnie związane z budynkiem posiadać będą gęstość 
obciążenia ogniowego zawartą w przedziale do 500 MJ/m2.  
Garaż zamknięty wbudowany z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.   
 
Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
Nie przewiduje się stosowania materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem – nie 
występuje zagrożenie wybuchem.   
 
Kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych 
pomieszczeniach : 
Przebywanie osób o ograniczonej zdolności poruszania się . Funkcja opieki społecznej.  
Kategoria zagrożenia ludzi ZL II .  
Poszczególne pomieszczenia z możliwością przebywania do 30 osób jednocześnie .  
Na poszczególnych kondygnacjach przebywanie do 20 osób . 
W budynku przebywanie do 60 osób jednorazowo.   

 
Pomieszczenia socjalne i zaplecza technicznego i gospodarczego , nie przeznaczone na pobyt ludzi z 
możliwością przebywania w nich tych samych osób do dwóch godzin na dobę , a czynności w nich 
wykonywana posiadać będą charakter dorywczy . 
 
Podział na strefy pożarowe : 

-  strefa pożarowa nr I : zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Obejmująca 
pomieszczenia użytkowe i zaplecza socjalnego mieszkańców.  Powierzchnia wewnętrzna strefy 
pożarowej 434m2 , przy dopuszczalnej 5000 m2. W strefie pożarowej wydzielona pożarowo 
kotłownia gazowa .  

-  strefa pożarowa nr II : garaż zamknięty , na trzy stanowiska , wbudowany w budynek . Strefa 
pożarowa PM , z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Powierzchnia wewnętrzna strefy 
pożarowej 80m2 , przy dopuszczalnej 1500 m2.  
 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku : „B”.  
 
Elementy konstrukcyjne i ich klasa odporności ogniowej : 
W klasie odporności pożarowej „B ”  

1.Główna konstrukcja spełnia wymagania klasy odporności ogniowej R 120;             
2.Konstrukcja dachu spełnia wymagania klasy odporności ogniowej R30 
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3.Stropy   spełnia wymagania klasy odporności ogniowej REI 60   ;   
4.Ściany zewnętrzne spełnia wymagania klasy odporności ogniowej EI 60, ( o↔i),  w zakresie pasów 

międzykondygnacyjnych o wysokości 0,8 m  .  
5.Ściany wewnętrzne spełniają wymagana klasa odporności ogniowej EI 30, 
6.Przekrycie dachu wymagana klasa odporności ogniowej RE 30, 

 

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "B" odporności pożarowej jego elementy 
zaprojektowano wg ustaleń instrukcji ITB 409/2005 dla ścian murowanych i słupów oraz stropów 
żelbetowych. 

 
Pomiędzy kondygnacjami pas międzykondygnacyjny o szerokości ponad 0,8m  i klasie odporności ogniowej 
jak dla ścian zewnętrznych EI 60.  Powyższe nie dotyczy ścian holu dróg komunikacji ogólnej. 
Za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w formie daszków, gzymsów i balkonów o 
wysięgu co najmniej 0,5 m lub też inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysięgu i wymiaru 
pionowego co najmniej 0,8 m.  Elementy poziome wymienione w ust. 2 powinny spełniać wymagania 
szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej, również w obrębie połączenia ze ścianami zewnętrznymi, 
przez okres odpowiadający czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do ścian zewnętrznych 
budynku i być nierozprzestrzeniające ognia. 

Konstrukcja budynku  jako nie rozprzestrzeniająca ognia. 

Elementy budynku określone, jako nierozprzestrzeniające ognia,  powinny spełniać, wymagania zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do rozporządzenia WT /  Dz.U   z 2015  nr 1422 ze zm./ . 

W przypadku ścian zewnętrznych budynku, w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub tylko z okładziną 
zewnętrzną, przez elementy budynku: 

nierozprzestrzeniające ognia - rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy 
działaniu ognia wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku, 

 
Ewentualne elementy okładzin elewacyjnych  powinny być mocowane do konstrukcji budynku w 
sposób spełniający wymagania klasy odporności ogniowej EI 60 zaś izolacja cieplna ścian 
zewnętrznych winna być wykonana zgodnie z aprobatą ITB dla sytemu w taki sposób aby nie 
rozprzestrzeniać ognia a zastosowane kołki do mocowania mechanicznego winny posiadać stosowne 
dopuszczenia . 

 
Elementy oddzieleń przeciwpożarowych :  
W klasie odporności pożarowej budynku „B” 

- Ściany wewnętrzne pomiędzy garażem a pozostałą częścią kondygnacji parteru oraz strop nad 
garażami o klasie odporności ogniowej REI120 . Ściany oddzielenia przeciwpożarowego przylegają 
do ścian zewnętrznych o szerokości co najmniej 2m z klasa odporności ogniowej EI60 z materiałów 
niepalnych.  

 
Uwaga : ściany oddzieleń przeciwpożarowych wykonane i projektowane z materiałów niepalnych .  
 Powierzchnia zamknięć nie przekracza 15% powierzchni ścian w tym do 10% wypełnień. W stropie 

oddzielenia przeciwpożarowego powierzchnia zamknięć nie przekracza 0,5% powierzchni stropu .   
 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI  120 
wymaganą dla ścian oddzieleń przeciwpożarowych Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez 
elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 
odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność 
ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność EIS  120 , wymaganą dla ścian oddzieleń przeciwpożarowych ; 
Szczegóły rozwiązań prowadzenia instalacji przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych i lokalizacja przepustów i ich 
zabezpieczenie w miejscu przejść przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych  w projektach branżowych.  
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Szczegóły rozwiązań prowadzenia szachtów instalacyjnych, należy zawrzeć w projektach 
branżowych poszczególnych instalacji w porozumieniu z autorem projektu architektonicznego i 
Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń  przeciwpożarowych.  

 
Wydzielenia pożarowe :  

- Pomieszczenie kotłowni  wydzielone ścianami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej EI 60 , z 
drzwiami EI30 oraz stropem o klasie odporności ogniowej REI60.   
Uwaga : Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach  i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a 
niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I 60)  
ścian i stropów tego pomieszczenia. 

 
Przewody wentylacyjne ścianach  i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa 
odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej EIS 60 
wymaganą dla elementu wydzielanego.  

 
Odległość w pionie między wrotami garażu a oknami tego budynku co najmniej  1,5 m. Odległość ta może 
wynosić 1,1 m, jeżeli wykonano nad wjazdem do garażu daszek z materiałów niepalnych o wysięgu co 
najmniej 0,6 m od lica ściany, wysunięty obustronnie  0,8 m poza boczne krawędzie wrót garażu, lub jeżeli 
wrota garażu są cofnięte o 0,8 m od lica ściany. 

 
Uwaga : Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a 
niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I 60)  
ścian i stropów tego pomieszczenia. 

 
Przewody wentylacyjne ścianach  i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa 
odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej EIS 
wymaganą dla elementu wydzielanego.  

 
 
Droga pożarowa : 

Wymagana do strefy pożarowej nr I / ZL II/.   

Do budynku doprowadzona droga pożarowa w oparciu o drogi publiczne i wewnętrzne . Droga pożarowa 
umożliwia przejazdu bez konieczności cofania nią , zakończona rozwiązaniem alternatywnym do placu 
manewrowego tzw. zawrotka.  Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej 
porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do strefy pożarowej. Dopuszczalny nacisk na oś 
co najmniej 100 kN (kiloniutonów).  Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej wynosi co 
najmniej 11 m. 

Droga pożarowa w odległości co najmniej 5m od budynku .  

Szerokość drogi ponad 3,5m.  

Budynek  z trzema kondygnacjami nadziemnymi , niski ,  połączony z drogą pożarową, utwardzonym 
dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m. Dojście prowadzone do wyjścia 
ewakuacyjnego z budynku, poprzez które jest możliwy dostęp, bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi,                    
do każdej  strefy pożarowej . 

Zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych : 
do wewnętrznego gaszenia pożaru  - w strefie pożarowej nr I , wymagane hydranty 25 z wężami 
półsztywnymi. 

Każda kondygnacja wyposażona hydranty 25 na korytarzu  obrębie wyjścia z klatek schodowych lub przy 
wejściu do budynku.   
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Hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń. 
Zawory odcinające hydrantów powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi.  
Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu:  25 : 
1,0 dm3/s. 
Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane: 
1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych; 
2) jako przewody rozprowadzające, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynków 
wielokondygnacyjnych. 
Przewody instalacji,  z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, 
powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60.  
Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje się hydranty wewnętrzne, 
powinny wynosić co najmniej  
DN 25 – dla hydrantów 25.  

Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku, strefy 
pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem: 

1) długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach,  

2) efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych: 3 m . 

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną dla 
danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być 
nie mniejsze niż 0,2 MPa. 

Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie 
powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinających hydrantów 33 nie powinno przekraczać 
0,7 MPa. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na 
jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych; 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi być zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej 

przeciwpożarowej lub ze zbiorników o odpowiednim zapasie wody do celów przeciwpożarowych, bezpo-

średnio albo za pomocą pompowni przeciwpożarowej. 

Szczegóły rozwiązań należy zawrzeć w projektach branżowych instalacji w porozumieniu z autorem projektu 

architektonicznego i Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń  przeciwpożarowych.  
 

do zewnętrznego gaszenia pożaru - wymagane zapotrzebowanie 10 dm3/s .  

Z jednego hydrantów DN 80 w odległości nie przekraczającej 75m od budynku. Lokalizacja przy drogach 
dojazdowych.   

Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, 
przy zachowaniu odległości: 

1) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy  - do 15 m; 
2) od chronionego obiektu budowlanego  - do 75 m; 
3) od ściany budynku  - co najmniej 5 m. 

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa 
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla średnicy nominalnej DN 80, powinna 
wynosić co najmniej 10 dm3/s.  
 
Ewakuacja. 
Zapewnia się ewakuację z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi .  

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamknięte drzwiami.  
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Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń użytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokości 0,9m w świetle 
ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwiowego pod kątem 90 st . Wysokość drzwi ewakuacyjnych w świetle 
ościeżnicy co najmniej 2,0m.  

Drzwi dwuskrzydłowe z co najmniej jednym skrzydłem nie blokowanym o szerokości 0,9m.   

 

Poszczególne pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjściami ewakuacyjnymi.  

Pomieszczenia dla ponad 6 osób z ograniczoną zdolnością poruszania się , z drzwiami otwieranymi na 
zewnątrz pomieszczeń.  

 

Na poszczególnych kondygnacjach ewakuacja w oparciu o przejścia ewakuacyjne, z wyjściami do 
obudowanej pożarowo i oddymianej samoczynnie klatki schodowej.  Długość przejścia ewakuacyjnego w 
pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m . Ewakuacja prowadzona łącznie poprzez nie więcej 
niż trzy pomieszczenia. Szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.  

 
Ewakuacja pionowa klatką schodowa. Klatka schodowa posiada obudowę ścianami wewnętrznymi  o klasie 
REI 60 wymaganej jak dla stropów .  Klatka schodowa zamknięta drzwiami o klasie odporności ogniowej 
EIS 30. Wymagana szerokość użytkowa biegów  klatek schodowych 1,2m i szerokość spocznika 1,5m – 
zachowane.  
Biegi i spoczniki klatki schodowej wewnętrznej jako żelbetowe z klasą odporności ogniowej R 60. Liczbą 
stopni w biegu schodów wewnętrznych nie przekracza 17.  
Odległość ścian zewnętrznych obudowanej klaki schodowej , od ścian tego samego budynku i budynku 
sąsiedniego nr 42 , spełniają  wymagania odległościowe jak pomiędzy odrębnymi budynkami.  W częściach 
bliższych ściany o klasie odporności ogniowej REI60 wymaganej jak dla stropu budynku.   

Klatka schodowa oddymiana samoczynnie z klapą dymowa w połaci dachu. Wyposażenie klatki schodowej 
w samoczynne urządzenie do usuwania z niej dymów i gazów pożarowych w oparciu o Polską NormęPN-
B-02877- 4 Ochrona przeciwpożarowa budynków . Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i 
ciepła. Zasady projektowania. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych 1,43m2 tj. = 5% z 28,8m2 
powierzchni rzutu klatki schodowej. Z wliczoną do tej powierzchni powierzchnią  szybu dźwigowego w 
kubaturze klatki schodowej.  Napowietrzanie oknem na poziomie I piętra i drzwiami wejściowymi do klatki 
schodowej od szczytu budynku na poziomie parteru.  Wymagana powierzchnia napowietrzania większa o 
30% od powierzchni geometrycznej klapy dymowej.   

 

Uwaga : Szczegółowe rozwiązania w dokumentacji technicznej w odrębnym opracowaniu branżowym. 
Wymagane zaopiniowanie przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

 
Wyjście z klatki schodowej schodowych bezpośrednio na zewnątrz budynku.  Drzwi wyjściowe z budynku 
otwierane na zewnątrz o szerokości w świetle ponad 1,2m z jednym nie blokowanym skrzydłem 
drzwiowym o szerokości co najmniej 0,9m. 
 
Oświetlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych.   
Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia 
podstawowego. 
Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym 
zakresie.   
Do miejsc, które szczególnie należy oświetlić zalicza się: 

 każde drzwi wyjściowe używane w czasie awarii, 

 schody, które należy oświetlić w taki sposób, aby każdy stopień był bezpośrednio 

oświetlony, oraz spoczniki schodów, 
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 miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej, 

 miejsca w pobliżu wyjść ewakuacyjnych i znaków bezpieczeństwa, 

 miejsca przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej, 

 miejsca na skrzyżowaniu dróg ewakuacyjnych i korytarzy, 

 miejsca poza i w pobliżu ostatniego wyjścia, 

 miejsca w pobliżu punktu pomocy medycznej, 

 miejsca w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i urządzenia sygnalizacji pożarowej.  

W sensie tego - określenie „w pobliżu" to nie dalej niż 2 m w poziomie od miejsc wyszczególnionych w 
punktach a...i Miejsca h oraz i muszą mieć natężenie oświetlenia minimum 5 lx.                                                                                  
Uwaga : Szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i wymagania w projekcie branży elektrycznej. Projekt 

oświetlenia wymaga zaopiniowania przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.   

W pomieszczeniach nie występują czynniki mogące w przypadku zaniku napięcia spowodować zagrożenie 
życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne. Pomieszczenia 
nie wymagają oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa. 
 
W pomieszczeniach stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.  
Ponadto w pomieszczeniach ZL II , stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabronione.  

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.  
 

Budynek oznakować zgodnie z Polskimi Normami . 
 
Wyposażenie obiektu w gaśnice  : 
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na 
każde 100 m2 powierzchni wewnętrznej. 
Szczegóły wyposażenia ilościowego i jakościowego w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.  
 
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe. 
 
Instalacja samoczynnego oddymiania klatki schodowej z czujkami dymowymi .  
 
Hydranty 25 w strefie pożarowej nr I.  
 
Instalacja odgromowa. 
 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych .   
 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu  : Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w 
pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu 
przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii 
elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli 
występuje ono w budynku. 

Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej „zespołami 
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie 
przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez 
czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości 
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego 
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sposobu mocowania do niego, powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej 
Normie dotyczącej badania odporności ogniowej. 
Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności 
powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z 
wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony 
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 
Zespoły kablowe powinny  być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastąpiła 
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów 
budynku lub wyposażenia. 
 
Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem 
ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia 
ich do użytkowania jest  przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających 
prawidłowość ich działania . 
 
Za urządzenia przeciwpożarowe uznaje się w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, 
systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów 
pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, 
zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia 
oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w 
systemy sterowania.  
 

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, 
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej  

 

 

Elektroenergetycznej : 

Urządzenia winny być dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spełniały one wymagania 
warunków technicznych określonych w Polskich Normach i przepisach szczególnych . 

 
Instalacje i urządzenia techniczne i technologiczne. 
Temperatura zewnętrznych powierzchni urządzeń i zasilających je instalacji, z wyłączeniem instalacji 
elektroenergetycznych, jak również temperatura wtłaczanego do pomieszczenia powietrza, nie powinna 
przekraczać 2/3 maksymalnej temperatury powierzchni wyrażonej w stopniach Celsjusza (°C), określonej 
Polską Normą dotyczącą urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem dla klasy 
temperaturowej par cieczy; Dopuszczalne temperatury pracy urządzeń elektroenergetycznych oraz zasady 
klasyfikacji gazów i par cieczy do klas temperaturowych określają Polskie Normy dotyczące urządzeń 
elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

Instalacje i urządzenia techniczne oraz technologiczne, w których podczas eksploatacji mogą wytwarzać się 
ładunki elektryczności statycznej o potencjale wystarczającym do zapalenia występujących materiałów 
palnych, powinny być wyposażone w odpowiednie środki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami 
dotyczącymi ochrony przed elektrycznością statyczną. 

Ogrzewczej: c.o z kotłowni gazowej o mocy pieca nie przekraczającej 60 kW. Przewodu spalinowe 
murowane z cegły pełnej 12cm. Pomieszczenie wydzielone pożarowo w strefie pożarowej nr I.    
 
 
wentylacyjnej : 
W budynku wyłącznie wentylacja grawitacyjna .  
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1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
 
 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
PRZEWIDYWANE 

ROBOTY 
1 roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce 

prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

nie 

1.a wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia 
o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m 

nie 

1.b roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku 
z wysokości ponad 5,0m 

TAK 

1.c rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m nie 
1.d roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych nie 
1.e montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 

wysokościowych 
nie 

1.f roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców nie 
1.g prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania 

konstrukcji na podpory 
nie 

1.h montaż elementów konstrukcyjnych mostowych nie 
1.i betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 

przyczółki, filary i pylony 
nie 

1.j fundamentowanie podpór mostowych innych obiektów budowlanych na 
palach 

nie 

1.k roboty wyk. pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 
w odległości, liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

nie 

  - 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV nie 
  - 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym 1 kV-15 kV nie 
  - 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym 15 kV-30 kV nie 
  - 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym 30 kV-110 kV nie 

1.l roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu 
statków 

nie 

1.m roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 
piętrzenia powyżej 1m 

nie 

2 roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania 
substancji chemicznych lub czynników zagrażających bezpieczeństwu 
i zdrowiu ludzi 

nie 

2.a roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10oC nie 
2.b roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających 

azbest 
nie 

3 roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem 
jonizującym 

nie 

3.a roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii 
atomowych 

nie 

3.b roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były 
procesy technologiczne z użyciem izotopów 

nie 

4. roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 
czynnych linii komunikacyjnych: 

nie 

4.a roboty wykonywane w odległości, liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż 15,0m dla linii o napięciu znamionowym  
110 kV 

nie 
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4.b roboty wykonywane w odległości, liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż 30,0m dla linii o napięciu znamionowym 
powyżej 110 kV 

nie 

4.c budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej nie 
4.d budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych 

wzdłuż linii kolejowej 
nie 

4.e wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym 
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego 

nie 

5 roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników nie 
5.a roboty prowadzone z wody lub pod wodą nie 
5.b montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych nie 
5.c fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych 

na palach 
nie 

5.d roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 
piętrzenia powyżej 1m 

nie 

6 roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach nie 
6.a roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 

technicznych  i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych 
nie 

6.b roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod 
przeszkodami metodami: tunelową, przecieku lub podobnymi 

nie 

7 roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami 
zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce 
torowisk 

nie 

8 roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną 
ze sprężonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych 
i przepraw mostowych 

nie 

9 roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych nie 
9.a roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu nie 
9.b roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących 

elementach obiektów 
nie 

Nie zakłada się kolejności realizacji poszczególnych obiektów. 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
 
Zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania terenu stanowiących całość opracowania 
projektowego. 
 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 
Ukształtowanie terenu i zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE 
I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 
 
Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu przebicia przez połać dachową. 
 
5. INFORMACJĘ O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
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Instruktażu stanowiskowego udziela kierownik robót bezpośrednio nadzorujący prace montażowe. 
 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 
 
Standardowe wyposażenie budowy. 
Środki ochrony osobistej (szelki, kaski, rękawice, ubrania robocze, okulary lub przyłbice chroniące oczy). 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I UZGODNIEŃ 
 
ZAŁ. NR 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  
ZAŁ. NR 2. INWENTARYZACJA  
ZAŁ. NR 3. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTÓW 
OPRACOWANIA 
ZAŁ. NR 4. ZAŚWIADCZENIE Z IZB ZAWODOWYCH PROJEKTANTÓW OPRACOWANIA 
ZAŁ. NR 5. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZENIA Z MIEJSCOWYM PLANEM 

ZAŁ. NR 6 EKSPERTYZA TECHNICZNA 
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OŚWIADCZENIE 

wg art.5 oraz art.20 Prawo Budowlane 
 

NAZWA OBIEKTU: 
BUDYNEK USŁUG TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNO- 
EDUKACYJNYCH 

ADRES OBIEKTU: 
DZ. NR 23, 33/12, 33/15 
 JEDN. EWIDENCYJNA 221404_5 OBRĘB 0011  
BIELAWKI, GMINA PELPLIN 

DANE INWESTORA: 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR BENEDYKTYNEK 
SAMARYTANEK KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO 
BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN 

KATEGORIA:  XI 

Oświadczam, że projekt architektoniczny, konstrukcyjny, elektryczny i sanitarny do w/w projektu 
budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
że planowana inwestycja nie narusza interesu osób trzecich, jak również że projekt spełnia wymagania 
podstawowe: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odp. 
warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 
odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii.  
Niżej podpisani. 

 

PROJEKTANT – ARCHITEKTURA 

mgr inż. arch. 
Agnieszka Kulikowska 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  

upr. nr 571/POOKK/2013 

SPRAWDZAJĄCY – ARCHITEKTURA 

mgr inż. arch. 
Patrycja Lipińska 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  

upr. nr 175/POOKK/IV/2016 

PROJEKTANT – KONSTRUKCJA 

mgr inż.   
Piotr Krefta 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  
nr POM/0116/POOK/08 

SPRAWDZAJĄCY – KONSTRUKCJA 

mgr inż.  Łukasz Dymura 
 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  
nr POM/0125/POOK/11 

PROJEKTANT – BRANŻA SANITARNA 

mgr inż.  
Regina Piaskowska 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

upr. nr POM/0237/PWOS/09 
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA SANITARNA 

mgr inż.  
Michał Żukowski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

upr. nr POM/0048/PWOS/12 
 

PROJEKTANT – BRANŻA ELEKTRYCZNA 

mgr inż.  
Mirosław Prociński 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

upr. nr 3879/Gd/89 

SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA ELEKTRYCZNA 

mgr inż.  
Jacek Prociński 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

upr. nr POM/0159/POOE/07 
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA  
 
 

 
 
 

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  CREATOR ARCHITEKT AGNIESZKA KULIKOWSKA 
UL. GDAŃSKA 7A, 83-110 TCZEW 
TEL. 509 564 231 

NAZWA OBIEKTU: 
BUDYNEK USŁUG TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNO- 
EDUKACYJNYCH 

ADRES OBIEKTU: 
DZ. NR 23  
 JEDN. EWIDENCYJNA 221404_5 OBRĘB 0011  
BIELAWKI, GMINA PELPLIN 

DANE INWESTORA: 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR BENEDYKTYNEK 
SAMARYTANEK KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO 
BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN 

KATEGORIA:  XI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT – ARCHITEKTURA 

mgr inż. arch. 
Agnieszka Kulikowska 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  

upr. nr 571/POOKK/2013 

 

PROJEKT ZAWIERA : 
 
CZĘŚĆ OPISOWĄ         
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ                       

 
 

TCZEW, LISTOPAD 2017 R 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
CZĘŚĆ OPISOWA         
     

 STRONA TYTUŁOWA 
 

 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

 OPIS TECHNICZNY 
1.0 Podstawa opracowania. 
2.0 Przedmiot opracowania 
3.0 Cel opracowania. 
4.0 Dane techniczne. 
5.0 Ocena ogólna stanu technicznego 
6.0 Wnioski i zalecenia ogólne 
7.0 Dokumentacja fotograficzna. 
 

 WYKAZ UZGODNIEŃ I ZAŁĄCZNIKÓW      
 Oświadczenie projektanta 

   
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA                       

 

 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
 

I00  sytuacja  
I01  rzut parteru     
I02  rzut piętra I 
I03  rzut piętra II 
I04  widok dachu     
I05  przekroje    
I06  elewacja północno- wschodnia   
I07  elewacja południowo-zachodnia 
I08  elewacje szczytowe 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1.0 Podstawa opracowania 

 zlecenie inwestora 

 wizja lokalna przeprowadzona na terenie obiektu 
 
2.0 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku, na potrzeby zmiany 
sposobu użytkowania i przebudowy. 
Inwentaryzacja dotyczy układu funkcjonalnego i przestrzennego oraz rozwiązań technicznych. 
 

 Obiekt objęty opracowaniem  jest budynkiem zamieszkania zbiorowego zlokalizowanym  na dz. nr 23, 
obręb 0011 w jednostce ewidencyjnej 221404_5 w miejscowości Bielawki, gminie Pelplin. 
Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym . 
 
Powierzchnia kondygnacji netto  : 395,73m2 
-parteru 149,12m2 
-pietra I  122,36m2 
-piętra II 124,25m2 
Wysokość pomieszczeń lokalu: 2,51n- 2,70m 
Powierzchnia zabudowy 201,32m2 

Kubatura netto budynku : 1018,91m3 
Kubatura brutto budynku : 1766,16m3 
Wysokość budynku: 11,27m 
Szerokość budynku: 10,50m 
Długość budynku: 25,26m 
Dach dwuspadowy niesymetryczny 
Kat nachylenia dachu 300 

 
3.0 Cel opracowania 
 
Celem opracowania jest inwentaryzacja budynku dla potrzeb przebudowy. 
 
4.0 Dane techniczne 
Budynek objęty opracowaniem był kilka razy rozbudowywany. W jego układzie można wyróżnić  trzy 
główne bryły oparte na rzutach prostokątów. Każda z brył tworzących budynek była budowana w innym 
okresie czasu. 
Ostatnia dobudowana bryła zawierająca klatkę schodową oddzielona jest od pozostałej część dylatacją.  
 
BRYŁA ZAWIERAJĄCA POMIESZCZENIA GARAŻOWE: 

 Ławy i ściany fundamentowe 
Ławy i ściany fundamentowe: nie były badane 

 Ściany zewnętrzne 
Dwuwarstwowa wykonana z cegły pełnej grubości 50cm ocieplona styropianem grubości 12cm, tynkowane 
obustronnie  
grubości 60cm. 
U≤ 0.23 ( W / m2 x K) - warunek normy spełniony. 

 Ściany wewnętrzne nośne 
Wykonane z cegły pełnej tynkowane obustronnie 
grubości 25cm. 

 Ściany wewnętrzne działowe 
Wykonane z cegły pełnej tynkowane obustronnie 
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grubości 12cm 

 Strop 
 Nad parterem strop z belek stalowych wysokości 16cm przestrzeń pomiędzy belkami wypełniona betonem. 
Nad piętrem strop z belek stalowych wysokości 16cm przestrzeń pomiędzy belkami wypełniona betonem. 
Nad piętrem II strop konstrukcji drewnianej przestrzeń pomiędzy drewnianymi belkami wypełniona wełną 
mineralną od spodu wykończony zabudową g-k 

 Dach 
Dach dwuspadowy symetryczny konstrukcji drewnianej ustrój krokwiowo-jętkowy  
grubości 10x 16cm z pełnym deskowaniem pokryty blachodachówką. 
 
BRYŁA ZAWIERAJĄCA POMIESZCZENIA ŁAZIENEK: 

 Ławy i ściany fundamentowe 
Ławy i ściany fundamentowe: nie były badane 

 Ściany zewnętrzne 
Trzywarstwowa wykonana z cegły szczelinówki silikatowej grubości 37cm  płyty pilśniowej grubości 6cm 
ocieplona styropianem grubości 12cm, tynkowane obustronnie  
grubości 55cm. 
U≤ 0.23 ( W / m2 x K) - warunek normy spełniony. 

 Ściany wewnętrzne działowe 
Wykonane  z cegły  dziurawki tynkowane obustronnie 
grubości 12cm i  25cm 

 Strop 
Nad parterem strop z belek stalowych wysokości 16cm przestrzeń pomiędzy belkami wypełniona betonem. 
Nad piętrem strop z belek stalowych wysokości 16cm przestrzeń pomiędzy belkami wypełniona betonem. 
Nad piętrem II strop konstrukcji drewnianej przestrzeń pomiędzy drewnianymi belkami wypełniona wełną 
mineralną. 

 Dach 
Dach dwuspadowy symetryczny konstrukcji drewnianej ustrój krokwiowo-jętkowy  
grubości 10x 16cm z pełnym deskowaniem pokryty blachodachówką. 
 
BRYŁA ZAWIERAJĄCA POMIESZCZENIA KLATKI SCHODOWEJ: 

 Ławy i ściany fundamentowe 
Ławy i ściany fundamentowe: nie były badane 

 Ściany zewnętrzne 
Dwuwarstwowa wykonana z bloczków silikatowej grubości 25cm  ocieplona styropianem grubości 12cm, 
tynkowane obustronnie  
grubości 37cm. 
U≤ 0.23 ( W / m2 x K) - warunek normy spełniony. 

 Schody 
Schody żelbetowe monolityczne. Spoczniki piętrowe i między piętrowe grubości 12cm. 

 Dach 
Dach dwuspadowy niesymetryczny konstrukcji żelbetowej grubości 12cm z izolacją termiczną w postaci 
wełny mineralnej grubości 15cm pokryty blachodachówką. 
 
CAŁY BUDYNEK  

 Przewody wentylacyjne i spalinowe 
Wyprowadzone ponad wysokość dachu trzema murowanymi kominami 4 kanałowymi. 

 Podłogi i posadzki 
Warstwę wykończeniową podłóg stanowi w zależności od funkcji pomieszczenia gres, tarkett, panele. 
Posadzka betonowa o lekkim spadku zgodnie z rysunkami inwentaryzacji. 
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 Okna i drzwi 
Okna dwuszybowe rozwieralne, uchylno-otwieralne z mikrowentylacją konstrukcji PCV. 
 
Drzwi zewnętrzne konstrukcji drewnianej PCV i stalowe. 
Bramy garażowe konstrukcji PCV. 
Drzwi  wewnętrzne  płytowe. 
Okna w stanie technicznym  dobrym.  
Drzwi w stanie technicznym dobrym. 
 

 Tynki wewnętrzne i malowanie 
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III w ogólnym stanie technicznym dobrym.  
Gładź gipsowa na ścianach i sufitach  w ogólnym stanie technicznym dobrym. 
Powłoki malarskie w stanie technicznym dobrym. 
 

 Elewacja 
Elewacja budynku pokryta tynkiem mineralnym.  Na elewacji szczytowej widoczne uszkodzenia tynku, 
ubytki wzdłuż linii balkonu. Stan pozostałych części elewacji  tynków określa się jako dobry. 
 

 Dźwig dla osób niepełnosprawnych 
Budynek wyposażony w podnośnik śrubowy uruchamiany przyciskiem jazdy. 
  

 Klapa dymowa 
Klatka schodowa i pomieszczenie w którym znajduje się dźwig wyposażone w klapy dymowe każda o 
powierzchni czynnej Acz=1,00m2 

   

 Instalacja elektryczna 
Budynek wyposażony w instalację elektryczną.  
Źródłem energii elektrycznej dla budynku jest sieć elektryczna. 
Nie stwierdzono wad w działaniu instalacji elektrycznej. 
 

 Instalacja przyzywowa 
Budynek wyposażony w instalację. 
Nie stwierdzono wad w działaniu instalacji. 
 

 Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej 
Budynek wyposażony w instalację. 
Nie stwierdzono wad w działaniu instalacji. 
 

 Instalacja internetowa i antenowa 
Budynek wyposażony w instalację. 
Nie stwierdzono wad w działaniu instalacji. 
 

 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej  
Budynek wyposażony w instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. 
Źródłem wody dla budynku jest wodociąg . 
Nie stwierdzono wad w działaniu instalacji sanitarnej. 
 

 Instalacja kanalizacyjna  
Budynek wyposażony w instalację kanalizacyjną. 
Kanalizacja - ścieki sanitarne z budynku są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 
Nie stwierdzono wad w działaniu instalacji sanitarnej. 
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 Instalacja gazowa 
Budynek wyposażony w instalację gazową. 
Nie stwierdzono wad w działaniu instalacji. 
 

 Instalacja centralnego ogrzewania 
Budynek wyposażony w grzejniki zasilane z pieca na gaz zlokalizowanego w  kotłowni  wewnątrz 
budynku. Nie stwierdzono wad w działaniu instalacji. 
 

 Odwodnienie budynku 
Po dokonanych oględzinach instalacja odwodnienia poprowadzona jest z rur spustowych zamocowanych 
na budynku na własny teren. 
 
5.0 Ocena ogólna 
Ogólna ocena stanu technicznego obiektu w zakresie wymagań ogólnych dla budynków i pomieszczeń , 
dobra, w zakresie elementów wykończeniowych i instalacyjnych dobra.  
 
6.0 Wnioski i zalecenia ogólne. 
Stan techniczny budynku został oceniony na dobry.  
Zaleca się wymianę opierzenia i rynny wzdłuż krawędzi balkonu na drugim piętrze oraz naprawę ubytków 
tynku.  
 
 
7.0 Dokumentacja fotograficzna. 
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PROJEKTANT – ARCHITEKTURA 

mgr inż. arch. 
Agnieszka Kulikowska 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  

upr. nr 571/POOKK/2013 
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WYKAZ UZGODNIEŃ I ZAŁĄCZNIKÓW 
 

 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
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OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że inwentaryzacja techniczna budynku  na dz. nr 23, obręb 0011 w jednostce 

ewidencyjnej 221404_5  w Bielawkach została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  

 
 

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  CREATOR ARCHITEKT AGNIESZKA KULIKOWSKA 
UL. GDAŃSKA 7A, 83-110 TCZEW 
TEL. 509 564 231 

NAZWA OBIEKTU: 
BUDYNEK USŁUG TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNO- 
EDUKACYJNYCH 

ADRES OBIEKTU: 
DZ. NR 23  
JEDN. EWIDENCYJNA 221404_5 OBRĘB 0011  
BIELAWKI, GMINA PELPLIN 

DANE INWESTORA: 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR BENEDYKTYNEK 
SAMARYTANEK KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO 
BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN 

KATEGORIA:  XI 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT – ARCHITEKTURA 

mgr inż. arch. 
Agnieszka Kulikowska 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  

upr. nr 571/POOKK/2013 
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