
 

 

1 

 

Kategoria IX   –  internaty 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU DACHU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA FUNKCJE UŻYTKOWE W 
BUDYNKU DUŻEGO INTERNATU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA 
WYCHOWAWCZEGO W JAWORZU WRAZ Z ROZBUDOWĄ I 
BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ORAZ PRACAMI 
TOWARZYSZĄCYMI. 
 

 

Lokalizacja :  43-384 Jaworze   ul. Zdrojowa 90   

działka nr 1174/18  

obręb:  Jaworze jednostka:  Jaworze 

 

Inwestor :  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu  

43-384 Jaworze  ul. Pałacowa 1 

 

 

Nazwa i adres jednostki projektowania : 

 
 Studio Architektury Iwona Wrońska 

43-300 Bielsko-Biała, ul. Dąbrowskiego 6 
 

 Inwestprojekt BB mgr inż. Tadeusz Biernacki  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Uroczysko 12 

 

 Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych  
Paweł Zawalski 43-309 Olszówka 14 

 

 Usługi Projektowe Piotr Jurzak 
Kozy ul. Wrzosowa 12 

Zgodnie z nowelizacją  ustawy „Prawo Budowlane” – art. 20 ust. 4 oświadczamy,  że opracowany projekt:   
„REMONTU DACHU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA FUNKCJE 
UŻYTKOWE W BUDYNKU DUŻEGO INTERNATU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W JAWORZU 
WRAZ Z ROZBUDOWĄ I BUDOWĄ  WEWNĘTRZNYCH  INSTALACJI ORAZ PRACAMI DODATKOWYMI” jest sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej a także zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy  Jaworze i  jest kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

 



 

 

2 

 

Zespół projektowy: 
     

Architektura: 
 
mgr inż. arch. Iwona 
Wrońska 
 
sprawdzający: 
mgr inż. arch. Iwona 
Jaskuła 
 

 
 
nr upr. UAN-VI-1227/12/88 
w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń 

 
nr upr. 28/04/SLOKK/II 
w specjalności  architektonicznej 
bez ograniczeń 

 

 
 
 
 

Konstrukcja: 
 mgr inż.  Tadeusz 
Biernacki 

 
nr upr. 2/Rz/91-UW w BB 
rzeczoznawca w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

 

 

Instalacje elektryczne: 
mgr inż. Piotr Jurzak 
  
 
 

 
nr upr. SLK 1395/PWOE/06 
uprawnienia do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

 

Instalacje sanitarne: 
mgr inż. Edward Nowak 
 
 
mgr inż. Paweł Zawalski 
 

 
nr upr. 38/ M/84 
uprawnienia w zakresie instalacji 
sanitarnych  
 

nr upr.   529/74/Kt 
uprawnienia w zakresie instalacji 
sanitarnych 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Biała,  listopad 2016 
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B.   Ekspertyza techniczna stanu istniejącego* :     

*    spis treści i numeracja stron zawarta w opracowaniu ekspertyzy. 
**  Oświadczenia i zaświadczenia projektanta zawarte są w opracowaniu jw. 

 

 

C.   Projekt budowlany w zakresie konstrukcji * :                         

*    spis treści i numeracja stron projektu zawarta w Projekcie bud. branży  konstrukcji. 
**  Oświadczenia i zaświadczenia projektanta zawarte są w opracowaniu jw. 

 

 

D.  Projekt budowlany branży sanitarnej * :                

*    spis treści i numeracja stron projektu zawarta w Projekcie bud. branży  sanitarnej. 
**  Oświadczenia i zaświadczenia projektanta zawarte są w opracowaniu jw. 

 

 

E.   Projekt budowlany branży elektrycznej * :               

*    spis treści i numeracja stron projektu zawarta w Projekcie bud. branży elektrycznej. 
**  Oświadczenia i zaświadczenia projektanta zawarte są w opracowaniu jw. 
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I.          DANE OGÓLNE: 

         

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Nazwa obiektu:  budynek “Dużego internatu” Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 
Adres obiektu: 43-384 Jaworze ul. Zdrojowa 90. 

1.2 Stadium. 

Projekt Budowlany do Pozwolenia na budowę. 

1.3 Inwestor.     

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, 43-384 Jaworze ul. Pałacowa 1.   
 
1.4 Nazwa  i adres jednostek projektowania. 

  

Architektura:           

Studio Architektury Iwona Wrońska    
43-300 Bielsko Biała, ul. Dąbrowskiego 6   
tel.  (+48) 505 188 210; tel. 504 200 543      

Konstrukcja:  

Pracownia Projektowa „Inwestprojekt B-B” Tadeusz Biernacki 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Uroczysko 12 
 tel. (+48) 668 782 198 
 
Część elektryczna: 
Usługi Projektowe  Piotr Jurzak 
43-340 Kozy, ul. Wrzosowa 12 
tel. (+48) 512 286 400 
 
Część sanitarna:            
Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych   Paweł Zawalski                   
 43-360 Meszna ul. Orzechowa 1 
tel. (+48) 502 576 782  

1.5 Rzeczoznawcy. 

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i BHP 
mgr inż. Zbigniew Cyganik nr upr. 251/93 oraz GIP 336/99/07 
 
Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych: 
inż. Krystyna Skalska – Kuschke nr upr. 163-BP i O/00 

1.6 Zakres opracowania.       

Projekt obejmuje remont dachu zaprojektowany w oparciu o dostarczoną Ekspertyzę techniczną 
oraz przebudowę poddasza nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych. 
W opracowaniu ujęto również prace budowlane konieczne do wykonania na innych 
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kondygnacjach a wynikające z adaptacji poddasza. 
Opracowanie ponadto zawiera część kosztorysową z przedmiarem robót i specyfikacją 
techniczną. 
  
1.7 Podstawa opracowania.    
 
-   Umowa na wykonanie prac projektowych. 
-    Wytyczne i wymagania Inwestora odnośnie programu użytkowego. 
-    Inwentaryzacja sporządzona wg domiarów własnych - stan na 09.2016. 
-    Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jaworze. 
-    Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
-    Wypis i wyrys z rejestru gruntów. 
-    Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków w Bielsku-Białej. 
-    Ekspertyza techniczna. 
-    Projekt remontu elewacji budynku. 
-    Opinia kominiarska. 
-    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwiet-

nia  2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  [Dz. U. z 2012 
r., poz. 462 z późn zm, Dz. U. z 2015r., poz. 1554]. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 
poz. 690 j.t. Dz.U z 2015r. Poz. 1422). 

- Inne przepisy i rozporządzenia towarzyszące. 
 
 

II.  ZAŁĄCZONE DOKUMENTY I UZGODNIENIA:                                
 
1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jaworze. 
2. Zaświadczenie burmistrza o zgodności zamierzenia z ustaleniami MPZP gminy Jaworze. 
3. Kopia mapy zasadniczej 1:1000. 
4. Wypisy z rejestru gruntów. 
5. Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach Od. BB 
6. Uzgodnienie Projektu z Rzeczoznawcami: 

- ds. Zabezpieczeń  Przeciwpożarowych i BHP 
- ds. Sanitarno – Higienicznych 

 uzgodnienie na rysunku A-1 Sytuacja i A-2 Rzut poddasza 
7.     Uprawnienia, Wpis do Izby projektantów 
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A.1. Sytuacja / lokalizacja – część opisowa: 
 
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Jaworze (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 20.02.2014 r. poz. 1028) działka,  na której znajduje się 
budynek, którego poddasze jest przedmiotem niniejszego opracowania, położona jest w 
jednostce strukturalnej oznaczonych na Planie symbolem  A 1UZ 

o przeznaczeniu: 

– przeznaczenie podstawowe: 

usługi publiczne, tereny zabudowy usług zdrowia i opieki społecznej (Siedziba Państwowego 
Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego w Jaworzu) 

– przeznaczenie dopuszczalne: 

m.in. budynki zamieszkania zbiorowego 

o zasadach kształtowania zabudowy: 

utrzymanie istniejących obiektów Młodzieżowego  Zakładu Wychowawczego z możliwością 
wykonywania robót budowlanych oraz zmianą sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym. 

 

Zamierzona inwestycja jest zgodna z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
gminy Jaworze. 

 

1.1 Przedmiot inwestycji. 

 

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza 
nieużytkowego na funkcję użytkową i związana z tym przebudowa poddasza. Poddasze znajduje 
się  w budynku wolno stojącym, murowanym, funkcjonującym jako „Duży Internat”. Placówka 
wchodzi w skład Zespołu Pałacowo Parkowego z 1793 roku użytkowanego przez Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu. Budynek pełni funkcję internatu dla młodzieży męskiej, 
niedostosowanej społecznie, przebywającej w Ośrodku Wychowawczym. Obiekt wraz z całym 
zespołem pałacowo-parkowym znajduje się pod ochroną konserwatorską. 
Celem niniejszego opracowania jest poszerzenie powierzchni użytkowej o pom. higieniczno-
sanitarne, salę do gry w tenisa stołowego i magazyny. 
Prace budowlane objęte tą inwestycją polegają na wykonaniu robót budowlanych w obrębie 
poddasza, klatki schodowej, korytarzy i niektórych pokoi mieszkalnych. Prace na poddaszu 
obejmują wykonanie nowej więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym przy zachowaniu 
istniejących spadków dachu oraz wykonanie prac adaptacyjnych poddasza na cele użytkowe. 
Prace na klatce schodowej i korytarzach wiążą się z koniecznością spełnienia przepisów 
ewakuacyjnych, w tym poszerzenia spoczników i rozbudowy hydrantów wewnętrznych. Prace w 
obrębie niektórych pokoi mieszkalnych wynikają z zakresu wyposażenia poddasza  w instalacje 
wodno-kanalizacyjne oraz wentylację.   
  
1.2  Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
Projektowane prace budowlane  mają charakter prac budowlanych remontowo-adaptacyjnych 
budynku i nie mają wpływu na istniejące zagospodarowanie terenu. 
 
1.3  Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - bez zmian. 



 

 

8 

 

 
Zaopatrzenie w media zgodnie z umowami zawartymi z dysponentami sieci. 
Hydranty zewnętrzne zachowane w istniejących lokalizacjach. 
Obsługa komunikacyjna drogi, dojścia, dojazdy pożarowe w istniejących lokalizacjach. 
 
1.4 Teren na którym zlokalizowany jest budynek zgodnie z MPZP gm. Jaworze znajduje się:   
 
– w strefie E ekspozycji zabytkowych zespołów i dominant naturalnych 
– w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków 
– w strefie B Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Jaworze 
– w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego 
– obszar nie znajduje się  w granicach terenów górniczych 
 
1.5 Obszar oddziaływania: 
 
Obszar oddziaływania Inwestycji nie obejmuje działek sąsiednich. 
 
1.6  Informacja i  dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
 środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i 
 ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
 
Inwestycja nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu i 
ich otoczenia, nie powoduje naruszenia standardów jakości środowiska poza terenem będącym 
własnością Inwestora, spełnia wymagania odnoszące się do tego typu inwestycji w zakresie 
przepisów higienicznych, zdrowotnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań 
przeciwpożarowych. 
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A.2. Projekt architektoniczno – budowlany. Opis techniczny. 

  
1. Przeznaczenie i program użytkowy. 
 
W zamiarze inwestycyjnym obiekt powstał jako Dom Zdrojowy. Posiadał 34 pokoje, w tym 
piwnicę do przechowywania wód mineralnych, kancelarię kąpieliska, mieszkanie lekarza, pokój 
konsultacyjny oraz 31 pokoi gościnnych. Był najważniejszym obiektem w kompleksie zabudowy 
uzdrowiska Jaworze. 
Obecnie budynek działający jako „Duży internat” przeznaczony jest na cele mieszkalne dla 
młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Dwa piętra budynku 
zajmują pokoje mieszkalne wychowanków. Poddasze jest nieużytkowe. Więźba dachowa jest w 
złym stanie technicznym i musi zostać wymieniona. W związku z tym poddasze zostanie 
przebudowane, wykonana zostanie nowa konstrukcja dachu, przy zachowaniu dotychczasowej 
kubatury poddasza i istniejącego ukształtowania połaci dachowych. Postanowiono wykorzystać 
remont dachu do  adaptacji nieużytkowego strychu na funkcję użytkową stanowiącą 
powiększenie i uzupełnienie funkcji działającej w pozostałej części budynku mieszkalnego. 
Projektuje się adaptację pomieszczenia strychowego na zespół higieniczno-sanitarny, 
obejmujący 12 osobową natryskownię oraz pomieszczenie WC. Na poddaszu przewiduje się 
również lokalizację  magazynów sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu oraz pomieszczenie 
użytkowe przeznaczone na rekreację sportową -  tenis stołowy. 
Poddasze jest skomunikowane z pozostałymi piętrami istniejącą klatką schodową. Klatka 
schodowa ze względu na nienormatywną szerokość spoczników zostanie dostosowana o 
obowiązujących przepisów ewakuacyjnych. 

  

2. Zestawienie powierzchni   
 

 Powierzchnia zabudowy  bez zmian  

 Powierzchnia całkowita   bez zmian   

 Kubatura    bez zmian 
 
 
3. Wykaz pomieszczeń  projektowanych wg Polskiej Normy PN-ISO 9836: 1997) 
 
 

Nr   Rodzaj 
pomieszczenia 

Pow. użytkowa 
podstawowa, 
pow. usługowa 
i pow. ruchu [m2] 

wys.pom. > 1,9 m 

Pow. użytkowa 
pomocnicza   [m2] 

wys. pom.< 1,9 m 

Pow. netto 
[m2] 

Razem: 

                             
PODDASZE 

  

 2.1 Klatka schodowa     8,20   8,20 

  
 

2.2 Korytarz     8,02   8,02 

2.3 Pomieszczenie 106,16 22,06 128,22 
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użytk. 

2.4 WC     3,59  3,59 

2.5 Korytarz     7,44   7,44 

2.6 Natryskownia   27,16   27,16 

2.7 Korytarz   12,53   12,53 

2.8 Magazyn       5,43 3,48 8,91 

2.9 Magazyn   7,68 4,94 12,62 

2.10 Magazyn 20,19 3,57 23,76 

2.11 Korytarz 13,42  13,42 

2.12 Magazyn 13,44 6,70 20,14 

2.13 Magazyn   7,42 4,78 12,20 

2.14 Magazyn   7,63 4,92 12,55 

2.15 Magazyn 11,04 3,60 14,64 

2.16 Pomieszczenie z 
UPS 

  1,82 1,15 2,97 

    RAZEM m2 261,17 55,20 316,37   

 
Powierzchnia poddasza dla pomieszczeń o wys. większej od 1,9 m liczona jest jako pow. użytkowa 
 podstawowa, pow. ruchu i pow. usługowa, w zależności od przeznaczenia. 
Powierzchnia poddasza dla pomieszczeń o wys. mniejszej od 1,9 m liczona jest jako pow. użytkowa 
pomocnicza. 
 Powyższe powierzchnie stanowią powierzchnię kondygnacji netto ( wg normy PN-ISO 9836). 

   
4. Forma architektoniczna. 
 
Budynek wybudowano w latach 1862-1863. Bryła zwarta, dwukondygnacyjna przekryta  dachem 
kalenicowym, symetrycznym, dwuspadowym, o nachyleniu połaci dachowych 22°. 
Budynek pierwotnie posiadał wejście w szczycie północnym. Elewacje ożywiały pilastry, gzymsy 
między kondygnacyjne, gzyms okapowy o dekoracyjnej formie oraz opaski nadokienne o 
półkolistym kształcie. 
Obiekt trwa w swej pierwotnej formie i konstrukcji ponad 150 lat. W porównaniu z archiwalną 
dokumentacją fotograficzną zachował zasadniczo swą formę i ważniejsze detale wystroju fasad. 
Przebudowie uległo wejście w szczycie północnym, usunięto obramienia nadokienne – 
półkoliste opaski oraz zmniejszono otwory okienne. 
W związku z remontem dachu i adaptacją poddasza zostanie odtworzony pierwotny kształt, 
usytuowanych w ścianach szczytowych, otworów okiennych wraz z opaskami. Również wtórna 
forma murowanych kominów zostanie zastąpiona, ponad połacią dachową, odtworzonymi 
kominami zgodnie z ich formą i detalem jak na historycznej dokumentacji fotograficznej z XIX w. 
Dwa skrajne kominy zostaną rozebrane. 
Zły stan techniczny więźby dachowej wymusza konieczność jej wymiany na nową. Zachowuje się 
istniejącą formę dachu i kąty nachylenia połaci dachowych,  natomiast zmianie ulegnie pokrycie 
dachu - projektuje się pokrycie z blachy miedzianej, łączonej na rąbek stojący. 
Na poddaszu wprowadzone zostaną okna połaciowe doświetlające pomieszczenie sali, 
umieszczone w osiach otworów okiennych niższych pięter.    
Remont  dachu wraz z adaptacja poddasza nie wpłynie na istniejącą formę architektoniczną 
budynku. Forma i istniejący detal, zostają zachowane. Pozostały remont elewacji zostanie 
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przeprowadzony na podstawie osobnej dokumentacji, która jest w posiadaniu Inwestora. 
 
5. Funkcja. 
 
Obecnie w budynku mieszka do 48 wychowanków, podzielonych na 4 grupy po 12 osób. Pokoje 
mieszkalne rozlokowane są na parterze i piętrze. Funkcję uzupełniają towarzyszące pomieszcze-
nia higieniczmo-sanitarne: łazienki, WC, kuchenki oraz pokoje dla personelu.    
Opiekę nad każdą grupą sprawuje 1 osoba na zmianie dziennej, łącznie 4 osoby. Na zmianie 
nocnej  pracuje 2 opiekunów.    
 
W odpowiedzi na realne potrzeby działającego internatu, w tym potrzebę zwiększenia po-
wierzchni użytkowej, Inwestor planuje przekształcić nieużytkową, jednoprzestrzenną powierzch-
nię strychu na pomieszczenie zbiorowej natryskowni, toaletę  i magazyny oraz chce wygospoda-
rować przestrzeń rekreacyjną do gry w tenisa stołowego. Dlatego wykorzystując konieczność 
wykonania remontu dachu, projektuje się równoczesną adaptację dotychczasowego poddasza 
nieużytkowego na poddasze użytkowe.   
  
Na poddaszu wygospodarowane zostanie pomieszczenie sanitarne – zespół 12 natrysków prze-
znaczonych do równoczesnej kąpieli jednej 12 osobowej grupy chłopców. Pozostała część  skrzy-
dła poddasza zostanie zagospodarowana magazynami, w których składowane będą sprzęty spor-
towe typu narty, łyżwy, rowery itp. oraz zapasowe wyposażenie internatu.   
W pomieszczeniu zlokalizowanym w skrzydle umieszczonym po drugiej stronie klatki schodowej 
planuje się lokalizację stołu do ping ponga (wymagana powierzchnia 874 x 552 cm ) a w sąsiedz-
twie tego pomieszczenia  projektuje się  toaletę męską – zakładając, że jednorazowo na kondy-
gnacji  nie będzie przebywało więcej niż 18 osób ( 12 os. umywalnia, 4 os. ping-pong, 2 pracow-
ników). 
 
Poddasze połączone jest komunikacyjnie klatką schodową z istniejącą częścią mieszkalną inter-
natu. Z pomieszczeń poddasza zapewnione zostanie wyjście ewakuacyjne na klatkę schodową 
prowadzącą na zewnątrz. 
 
6. Projektowany zakres prac. 
 
Projektowany zakres prac w obrębie klatki schodowej. 
 
– wydzielenie klatki schodowej od parteru do poddasza, ścianami o klasie odporności 

ogniowej min. EI 60 i drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej min. EI 30 
– podkucie ściany zewnętrznej w obrębie spoczników w celu uzyskania szerokości użytkowej  

spocznika min. 150 cm na każdej kondygnacji 
– ocieplenie ściany jw. płytami klimatycznymi 
– wyrównanie wysokości stopni klatki schodowej ostatniego biegu 
– uzupełnienie  posadzki w obrębie podestów klatki schodowej 
– malowanie stopni i spocznika biegu na poddasze 
– montaż klapy dymowej w połaci dachowej w obrębie klatki schodowej wraz z czujkami 

dymowymi i sygnalizacja akustyczną i optyczną 
– wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej   
– przeniesienie 2 hydrantów wewnętrznych na parterze i piętrze poza klatkę schodową 
– likwidacja 2 grzejników na spocznikach piętra i poddasza klatki schodowej 
– montaż 2 grzejników na klatce schodowej na parterze i poddaszu 
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– wymiana 2 par drzwi na parterze na drzwi o klasie odporności ogniowej min. EI 30 
– wymiana 5 par drzwi na piętrze na drzwi o klasie odporności ogniowej min. EI 30 
– montaż  ścianek o klasie odporności ogniowej min. EI 60 na klatce schodowej na poziomie 

poddasza 
– montaż 3 par drzwi o klasie odporności ogniowej min. EI 30 na klatce schodowej na 

poziomie poddasza 
– likwidacja 2 par drzwi na biegu schodowym piętra 
– likwidacja 1 pary drzwi na biegu schodowym poddasza 
– malowanie ścian i sufitu klatki schodowej; prace wynikowe 
 
Projektowany zakres prac  na poddaszu budynku. 
 
– wymiana więźby dachowej 
– wymiana pokrycia dachowego 
– obudowa konstrukcji dachu płytami GK typ GKF rozwiązanie systemowe w klasie EI30  wraz 

z  ociepleniem połaci dachowych 
– wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
– ocieplenie ścian zewnętrznych poddasza 12 cm wełny mineralnej 
– kominy w obrębie sali do gier: rozbiórka 4 kominów, wymurowanie 1 komina od nowa  oraz       

wykonanie podkonstrukcji i  budowa na niej  atrapy kominowej  wykorzystanej na osadzenie 
wentylatora mechanicznego 

– odtworzenie formy 6  kominów powyżej połaci dachowych 
– osadzenie 6 okien połaciowych 
– odtworzenie kształtu okien w ścianach szczytowych z zabezpieczeniem ich wewnętrzną 

kratą oraz odtworzenie opasek okiennych na elewacjach szczytowych   
– budowa ścianek działowych 
– montaż ścianek kabin natryskowych 
– montaż drzwi wewnętrznych 
– wykonanie posadzek, w tym posadzki betonowe malowane, posadzki z płytek ceramicznych 

oraz wykończone wykładziną zmywalną 
– szpachlowanie i malowanie ścianek i sufitów poddasza 
– wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej 
– wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej 
– wykonanie instalacji telewizyjnej, telefonicznej, internetowej 
– wykonanie instalacji wewnętrznego monitoringu p.pożarowego 
– wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
– wykonanie wentylacji grawitacyjnej 
– odtworzenie instalacji odgromowej na dachu 
– odtworzenie opasek elewacyjnych na ścianach szczytowych wzdłuż połaci dachowych 
 
Niezbędne jest wykonanie dodatkowych prac: 
– wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych 
– wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia Natryskowni oraz wentylacji 
grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym 
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Projektowany zakres prac  na Piętrze. 
 
– montaż czujek dymowych i oświetlenia ewakuacyjnego w każdym z dwóch korytarzy   
– montaż pionu kanalizacyjnego biegnącego z poddasza i wkucie go w ścianę pokoju 
– wykonanie ścianki działowej ze stałym naświetlem wraz z osadzeniem drzwi w obrębie  
 korytarza 
– zamurowanie zbędnych otworów wentylacyjnych związanych z rozebraniem komina 
– wykonanie wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych obudowanych płytą GK, w miejsce 
 likwidowanych wentylacji 
– zamurowanie pozostałych otworów związanych z remontem 
– lokalne przemalowania  ścian oraz malowanie sufitów, uzupełnienia posadzek:    
 prace wynikowe 
 
Niezbędne jest wykonanie dodatkowych prac: 
– przeniesienie istniejącego hydrantu wewnętrznego z klatki schodowej w obręb korytarza  
– rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych o jeden hydrant zlokalizowany w korytarzu 
 
Projektowany zakres prac  na Parterze. 
 
– montaż czujek dymowych i oświetlenia ewakuacyjnego w każdym z dwóch korytarzy   
– montaż pionu kanalizacyjnego biegnącego z poddasza i wkucie go w ścianę pokoju 
– wykonanie ścianki działowej z naświetlem stałym wraz z osadzeniem drzwi, w obrębie  
 korytarza 
– zamurowanie zbędnych otworów wentylacyjnych związanych z rozebraniem komina 
– wykonanie wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych i obudowanie ich płytą GK, w miejsce 
 likwidowanych wentylacji 
– zamurowanie pozostałych otworów związanych z remontem 
– lokalne przemalowania  ścian oraz malowanie sufitów, uzupełnienia posadzek:     
 prace wynikowe 
 
Niezbędne jest wykonanie dodatkowych prac: 
– przeniesienie istniejącego hydrantu wewnętrznego z klatki schodowej w obręb korytarza 
– rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych o jeden hydrant zlokalizowany w korytarzu 
  
 
Projektowany zakres prac  w Piwnicy. 
– włączenie nowo projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej do istniejącej w kotłowni 
 instalacji kanalizacyjnej 
– lokalne przemalowanie sufitu i ściany: prace wynikowe  
 
7.  Charakterystyka projektowanych pomieszczeń: 
 
W budynku zamieszkania zbiorowego, z pomieszczeniami mieszkalnymi parteru i piętra związane 
są łazienki wyposażone w natrysk, umywalkę i toaletę.  Projekt nie ingeruje w istniejące 
pomieszczenia mieszkalne czy sanitarne. 
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Natryskownia i WC: 
 
natryskownia. 
Projektowany dodatkowy zespół Natryskowni powstaje w celu uzyskania możliwości 
jednoczesnego korzystania z natrysków przez jedną grupę chłopców liczącą 12 osób, w 
kontrolowanym czasie, pod nadzorem opiekuna. 
 
Wysokość  pomieszczenia w świetle wynosi min. 2,5 m. 
Projektuje się 12 oddzielnych kabin prysznicowych o wymiarach 0,9 x 1,0 m każda, wydzielonych 
nieprzeziernymi ściankami o wysokości 1,8 - 2,0 m. Każda kabina wyposażona zostanie  w 
indywidualny panel prysznicowy z ciepłą i zimną wodą oraz półkę na szampon i mydło. Natryski 
pozbawione będą indywidualnych brodzików.   
Przy pomieszczeniach z natryskami przewidziano niedużą szatnię oraz  wydzieloną kabinę WC, z 
jedną miską ustępową. Ponadto w przedsionku przewiduje się zawór do jednoczesnego  
zamknięcia instalacji wodociągowej, umywalkę, kratkę ściekową oraz ujęcie wody ze złączką  do 
węża. 
Drzwi do pomieszczenia natryskowni typu Aqua odporne na wilgoć, otwierane na zewnątrz. 
Drzwi do toalety z laminatu HDL. 
Sufit z płyt GKF wododpornych, ponad sufitem przestrzeń instalacyjna. 
Przewiduje się rozbudowę instalacji wodno -kanalizacyjnej i instalacji grzewczej. Należy 
przewidzieć budowę wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 
Temperatura wody zgodnie z PN. Ciepła woda uzyskana z istniejącego zasobnika  pieca CO. 
Pomieszczenia Natryskowni ogrzewane i oświetlone światłem sztucznym zgodnie z PN. 
Temperatura w pomieszczeniu zgodnie z PN, projektuje się grzejnik CO i nawiew ciepłego 
powietrza z  nagrzewnicy elektrycznej.   
W pomieszczeniu zapewnić należy min. 5 krotną wymianę powietrza / godzinę. 
 
wydzielony WC. 
Ustęp posiada wejściowe pomieszczenie izolujące wyposażone w umywalkę z dopływem ciepłej 
i zimnej wody oraz kabinę oddzieloną od przedsionka na całą wysokość ściany. 
Zespół sanitarny wyposażony jest w: 
- 1 miskę ustępową 
- 1 umywalkę   
Drzwi wejściowe z samozamykaczem, nawiew w dolnej części skrzydeł, szerokość drzwi w 
świetle przejścia minimum 0,90 m a wys. 2 m, drzwi do kabiny o szer. min. 0,80 m, skrzydła 
otwierane na zewnątrz pomieszczenia.   
Zapewnić wymianę powietrza w ilości 50 m3/h , wentylacja mechaniczna wywiewna. 
Pomieszczenie WC ogrzewane i oświetlone światłem sztucznym zgodnie z PN. 
 
Ściany powinny być pokryte materiałem gładkim, nienasiąkliwym i odpornym na działanie 
wilgoci. W WC ściany do wysokości min. 2 m, a w natryskowni ściany na całą wysokość 
pomieszczenia wykończone płytkami ceramicznymi.  
Ścianki kabin  prysznicowych wykonać z aminatu HDL na systemowych nóżkach. 
Posadzki wykończyć płytkami podłogowymi antypoślizgowymi, gresowymi lub ceramicznymi w 
IV klasie ścieralności, grupa B i R 10-11. Stosować płytki  o bardzo niskiej nasiąkliwości, odporne 
na działanie związków chemicznych. 
  
Pomieszczenie do gry w ping ponga: 
Pomieszczenie przeznaczone jest na zajęcia  sportowe polegające głównie na grze w tenisa 
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stołowego. Równocześnie przebywać w nim będzie  2 - 4 osoby, a czas  przebywania do 2 godzin.  
W pomieszczeniu nie występują  czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia. 
Stropy pochyłe - wysokość pomieszczenia w świetle  1,5 do 3,00 m, w tym 50 % powierzchni o 
wys.  większej od 2,5 m. 
Sala oświetlona światłem dziennym z trzech stron. W połaci dachu projektuje się  okna dachowe 
rozwierno-uchylne. W ścianie szczytowej odtworzenie okien o pierwotnych wymiarach, skrzydła 
okienne nieotwierane, szkło o podwyższonej wytrzymałości,  okna zabezpieczone kratą. 
Stosunek  powierzchni okien  do powierzchni   podstawowej  podłogi wynosi min. 1:12, w tym 
ok. 75 % okien otwieranych.   
Ściana oddzielająca pomieszczenie od klatki schodowej - w klasie odporności ogniowej min.EI60, 
drzwi z samozamykaczem w klasie  min. EI 30. 
Ściany malowane farbą zmywalną. Posadzka wykończona wykładziną  zmywalną  klejoną do 
podłoża i zgrzewaną na stykach, o gr. min. 2mm, jednorodnie ścieralną na całej grubości, 
Przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcia cokołów na ścianie wys. 10cm.  
Wykładzina musi posiadać atest higieniczny i atest niepalności oraz dużej wytrzymałości i 
odporności wierzchniej strony łącznie z powłoką zabezpieczającą, przed nadmiernym ścieraniem.   
Wymagana wymiana powietrza 20 m3/h na osobę. Wentylacja grawitacyjna wspomagana       
mechanicznie. 
Pomieszczenie ogrzewane i oświetlone światłem sztucznym zgodnie z PN. 
 
Pomieszczenia  magazynowe: 
Projektuje się 7 pomieszczeń magazynowych. W pomieszczeniach składowany będzie sprzęt 
sportowy typu rowery, łyżwy i narty oraz zapasowe wyposażenie pokoi typu ramy łóżek czy 
materace. Jeden magazyn przeznaczony będzie na odzież. 
Zespół 6 magazynów dostępny będzie z przedsionka oddzielonego  od klatki schodowej ścianą z 
płyt GK typ GKF, rozwiązanie systemowe w klasie odporności  ogniowej EI 60 oraz drzwiami w  
klasie EI 30. Wewnątrz  zespołu magazynów – ścianki z płyt GK na pełną wysokość. Drzwi 
bezklasowe, skrzydła z nawiewem dolnym. 
Ściany malowane farbą zmywalną. Podłogi w magazynach betonowe malowane farbą do betonu, 
w korytarzach wykończone zmywalną wykładziną PVC klejoną do podłoża. Posadzki obniżone w 
stosunku do pozostałych pomieszczeń o jeden stopień. 
Ogrzewanie dyżurne. 
Magazyn na odzież dostępny będzie z klatki schodowej. Drzwi w klasie EI 30,  temperatura 
pomieszczenia 15°. Malowanie jw. Posadzka wykończona wykładziną zmywalną jw.   
Wentylacja grawitacyjna 0,3 wymiany/h. 
W pomieszczeniach magazynów należy pozostawić dostęp do okienek. 
  
8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlanego. 
 
Obiekt posiada podłączenie do wszystkich sieci zewnętrznych oraz instalacje wewnętrzne 
niezbędne dla istniejącej funkcji. W ramach adaptacji pomieszczeń poddasza  projektuje się 
rozbudowę instalacji wewnętrznych.   
 
Prace wykonywane w obrębie klatki schodowej: 
 

 wydzielenie klatki schodowej od parteru do poddasza, ścianami i drzwiami 
przeciwpożarowymi: 
dla obiektu zamieszkania zbiorowego zaliczonego do kategorii Zagrożenia Ludzi ZL V i 
kwalifikowanego jako budynek niski, przy długości dojścia ewakuacyjnego przekraczającego 10m 



 

 

17 

 

przy jednym dojściu, wymagane jest  obudowanie klatki schodowej, zamykanej drzwiami o  
klasie odporności ogniowej min. EI30, wyposażonej w urządzenia służące do usuwania dymu. 
Do istniejącej obudowy biegów schodowych wykonanej z cegły projektuje się dobudowę 
ścian zamykających korytarze  na parterze i poddaszu, stanowiących równocześnie  obudowę 
spoczników klatki schodowej. Ściany istniejące murowane, a projektowane z płyt GK, typ GKF 
rozwiązania  systemowe  w klasie EI 60.   
Wszystkie drzwi na klatce schodowej o klasie odporności ogniowej min. EI 30. Drzwi  wyposażyć 
w samozamykacze. Zapewnić wejście z klatki schodowej na część nieużytkową poddasza - 
zamontować trwale zamykaną klapę wyjściową w klasie EI 15. 

 montaż klapy dymowej na klatce schodowej: 
w połaci dachowej, w obrębie obudowanej klatki schodowej zamontować klapę dymową o 
czynnej powierzchni oddymiania min. 1 m2. Projektuje się klapę dymową MRC Prolight Plus 
wraz z pakietem systemu sterowania. Klapa o wym. 150 x 100 cm montowana dłuższą osią  
równolegle do kalenicy dachowej. Klapa będzie uruchamiana automatycznie przy pomocy 
detektora dymu, który przekaże sygnał do centrali sterowania klapą dymową lub będzie 
uruchamiana ręcznie przy użyciu przycisku stłuczeniowego.  Klapa musi być zintegrowana  z 
systemem zaprojektowanej ochrony pożarowej. 
Na każdej kondygnacji klatki schodowej i w korytarzach zainstalować czujki dymu zintegrowane 
z systemem. 
Klapa posiada funkcję wyłazu dachowego. 

 pocienienie ściany zewnętrznej w obrębie spoczników: 
istniejące spoczniki między kondygnacyjne klatki schodowej łączącej parter, piętro i adaptowane 
poddasze mają nienormatywną szerokość, niedopuszczalną z punku widzenia przepisów 
ewakuacyjnych. Adaptacja poddasza wymusza powiększenie szerokości użytkowej spocznika do 
150 cm. Z tego względu projektuje się podkucie ściany zewnętrznej, przy dwóch spocznikach 
między kondygnacyjnych na wysokość 2,25 m, tak by uzyskać szerokość użytkową spocznika min. 
1,5 m. Ścianę podkuć, zabezpieczyć i  wykonać nowe nadproża - wg Projektu konstrukcji. 
Nadproża stalowe  zabezpieczyć warstwą 2 cm tynku cementowego na siatce stalowej. 
Grzejniki CO usytuowane w obrębie pocienianych ścian - do demontażu. 

 ocieplenie ściany jw: 
pocienioną ścianę zewnętrzną klatki schodowej należy ocieplić. Stosować system  
wewnętrznego ocieplenia płytami klimatycznymi Renovario lub Ekovario. Jest to materiał 
niepalny, bezemisyjny, samonośny, paroprzepuszczalny o dobrej aktywności kapilarnej. 
Powierzchnię ściany wyrównać tynkiem cem-wapiennym, płyty kleić do ściany i do siebie 
(2 płyty o gr. 25 mm każda), zewnętrzną powierzchnię gruntować, nanieść gładź szpachlową i 
malować farbami paroprzepuszczalnymi. 
Wszystkie materiały i technologię ułożenia oraz połączenia  z innymi przegrodami stosować 
zgodnie z  Systemem  wewnętrznego ocieplenia ścian płytami klimatycznymi. 
Nie wolno stosować w połączeniu z gipsem. 

 wyrównanie wysokości stopni schodów: 
wysokość stopni w ostatnim biegu schodowym prowadzącym na poddasze należy wyrównać tak 
aby uzyskać jednakową wysokość wszystkich stopni w tym biegu,  wynoszącą max. 17,5 cm 
„na gotowo”. Uzyskana w ten sposób różnica wysokości biegu pomiędzy stanem obecnym a 
projektowanym pozwoli na wprowadzenie w posadzce poddasza izolacji termicznej i akustycznej. 
Stopnie malować  wewnętrzna antypoślizgową farbą do betonu.   

 likwidacja poręczy: 
Istniejące poręcze zawężające szerokość biegu schodowego przeznacza się do demontażu. 
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Zgodnie z przepisami dot. warunków użytkowania budynków, dla budynku zamieszkania 
zbiorowego nie ma wymogu stosowania poręczy. 
 
Prace  wykonywane na poddaszu budynku: 

 wymiana więźby dachowej: 
ekspertyza techniczna stwierdza, że zachodzi konieczność wymiany konstrukcji nośnej dachu 
nad całym obiektem. Zostanie wykonstruowana nowa więźba drewniana, pozwalająca na 
wykorzystanie przestrzeni poddasza zgodnie z potrzebami Ośrodka Wychowawczego. 
Projekt adaptacji poddasza nie naruszy formy oraz detalu architektonicznego budynku 
podlegającego ochronie konserwatorskiej. 
Rozwiązanie konstrukcyjne więźby zawarte jest w branżowym Projekcie konstrukcji stanowiącym 
część Projektu budowlanego. Więźbę wykonać zgodnie z Projektem konstrukcji. Elementy 
drewniane impregnować ogniochronnie, zabezpieczyć środkami grzybo i owadobójczymi. 

 wymiana pokrycia dachowego: 
wstępna opinia konserwatorska oparta m.in. na analizie historycznej dokumentacji 
fotograficznej  nie przewiduje pokrycia dachu dachówką. Również Ekspertyza techniczna oraz 
mały spadek połaci wykluczają możliwość wprowadzenia pokrycia ciężkiego z dachówki.   
Projektuje się pokrycie dachu z blachy miedzianej o gr. 0,6 mm łączonej na rąbek stojący. 
Wymiary połaci dachowych należy zweryfikować na budowie. Sprawdzić długość, szerokość oraz  
kąty połaci, które w razie potrzeby i możliwości należy skorygować do kątów prostych. 
Środki impregnujące używane do zabezpieczania drewna nie mogą wchodzić w reakcję 
chemiczną z miedzią.    
Pokrycie miedziane układać na deskach gr. 25 mm nie szerszych niż 15 cm. Drewno nie może 
mieć kwaśnego odczynu. Stosować odstępy wentylacyjne o szer. ok. 1 cm między deskami 
ponieważ blacha miedziana musi być od spodu wentylowana.   Uzyskać podkład trwały, równy, 
gładki i sztywny. Głęboko dobijać gwoździe mocujące deski do krokwi. 
Pokrycie miedziane układać  na płycie OSB wodoodpornej.   Uzyskać podkład trwały, równy, 
gładki i sztywny. Nie wolno stosować drewna o kwaśnym odczynie. 
Na płycie OSB ułożyć materiał oddzielający ją od miedzianego pokrycia. Warstwa oddzielająca 
ma być trwała i zapewniająca dyfuzję pary wodnej. Polecane są specjalne maty - filc 
przemysłowy, obojętny chemicznie, plastyczny, miękki, zapewniający wymaganą gładkość albo 
zbrojoną folię paroprzepuszczalną. Niewskazana jest  papa, która wywołuje tzw. bitumiczną 
korozję miedzi. 
Folia czy mata powinna oddzielać miedź nie tylko od podłoża, lecz także od wszelkich 
materiałów powodujących przyspieszoną korozję miedzi, np. od główek  stalowych gwoździ 
mocujących deskowanie. Podobnie, gdy np. miedziane obróbki blacharskie, opierzenia murów, 
parapety itp. stykają się z podłożem betonowym i blacha mogłaby się ścierać. 
Wszelkie łączniki i akcesoria muszą być wykonane z metali niereagujących z miedzią, jak stal 
nierdzewna, ołów, niekiedy cyna oraz stal cynowana. Nie wolno używać metali szkodliwych dla 
miedzi: cynku i jego stopów (również stopu cynku z tytanem), stali ocynkowanej, aluminium, jak 
również elementów miedziowanych galwanicznie. 
Poniżej deskowania należy zostawić pustkę wentylacyjną o szer. ok. 2,5 cm. Stosować otwory 
wentylacyjne  nawiewne przy okapie i wywiewne w kalenicy dla przestrzeni wentylacyjnej. 
Wykonać   uszczelnienie  tak aby jednocześnie umożliwić wentylację pokrycia, czyli zapewnić 
wlot i wylot do szczeliny wentylacyjnej oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się pod pokrycie 
wody, śniegu, kurzu czy owadów. 
Blachę miedzianą mocować zgodnie z zaleceniami producenta i sztuką budowlaną. Montaż 
należy tak zorganizować aby nie chodzić po ułożonym pokryciu. 



 

 

19 

 

Arkuszy blachy miedzi nigdy nie wolno łączyć bezpośrednio z warstwą podkładu, czyli w sposób 
uniemożliwiający przesunięcia blachy. Sąsiadujące ze sobą arkusze łączy się rąbkami.   Arkusze 
mocuje się do podłoża przy użyciu uchwytów żabek-łapek po zagięciu, czyli metalowych 
łączników przybijanych gwoździami do deskowania. Utrzymują one pokrycie stabilnie, ale 
jednocześnie pozwalają mu się odkształcać pod wpływem zmian temperatury. 

 montaż elementów dodatkowych:   

ław i stopni kominiarskich, wyłazu i śniegołapów. Prefabrykowane ławy oraz stopnie 
kominiarskie należy  mocować za pomocą rozwiązań systemowych.  Ławy należy mocować przy 
każdym kominie. 
Płotki śniegowe – wykonać z prętów miedzianych łączonych za pomocą podpórek mocowanych 
do krokwi, zamontować nad wejściem do kotłowni. 
Funkcję wyłazu dachowego przejęła klapa dymowa. 

 obudowa poddasza płytami GKF i ocieplenie połaci dachowych: 

obudowa GK konstrukcji dachu, typ GKF - rozwiązanie systemowe w klasie EI 30.   
 
Układ warstw połaci dachowych: 
-  obudowa z płyt GK, rozwiązanie systemowe w klasie EI 30   
-  system izolacyjny Rockwool dla poddaszy użytkowych: 

izolacja paroszczelna   
izolacja termiczna: 25 cm wełna mineralna   

-  krokiew   
-  szczelina wentylacyjna 
-  deski gr. 25 mm o szer. do 15 cm zaimpregnowane 
-  podkład oddzielający miedziane pokrycie od deskowania – filc przemysłowy lub folia 
   paroprzepuszczalna 
- blacha miedziana 0,6 mm 

 wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych: 

wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe zostaną wymienione na nowe wykonane z 
blachy miedzianej. Najczęściej wykonuje się je na miejscu jako elementy dogięte na konkretny 
wymiar. Należy zachować istniejące średnice i spadki rynien oraz lokalizację i średnice rur 
spustowych ( haki  rynnowe mocować  do krokwi oraz w połowie odległości pomiędzy nimi do 
łaty nabitej na krokwiach, spadek rynien w kierunku rury spustowej min. 0,3 – 0,5 % ).  
Rury spustowe  ułożyć w odpowiednim dystansie od płaszczyzny elewacji. Wykonawca winien 

przewidzieć odwodnienie tymczasowe na okres  prowadzonych robót.   
Zapewnić szczelność przejść przez pokrycie dachowe kominów i kominków wentylacyjnych - 
założyć obróbki blacharskie. 

 kominy: 
kominy w obrębie poddasza to kominy dymowe, murowane, obecnie wentylujące 
pomieszczenia usytuowane na niższych kondygnacjach. Ze względu na zabytkowy charakter 
budynku, zachodzi konieczność zachowania ważnych dla elewacji kominów oraz zachowania 
dotychczasowych możliwości wentylacji pomieszczeń. 
Przez przestrzeń projektowanej sali rekreacyjnej przebiegają 4 kominy co uniemożliwia jej 
wykorzystanie do planowanych celów. Projektuje się rozbiórkę i likwidację 2 skrajnych kominów 
pełniących obecnie funkcję wentylacyjną.  Kolejny komin  zostanie przemurowany od poziomu 
posadzki poddasza,  w celu uzyskania komina o mniejszych gabarytach, przy pozostawieniu 2 
kanałów wentylujących pomieszczenia położone poniżej. Czwarty komin w obrębie 
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projektowanej sali, zostanie rozebrany a w jego miejscu projektuje się  budowę, na osobnej 
podkonstrukcji wspartej na jętkach, atrapy kominowej wykorzystanej na osadzenie wentylatora 
mechanicznego. Likwidowane kanały wentylacyjne  zostaną zastąpione nowymi kanałami 
poprowadzonymi po innej trasie. Likwidowane włączenia wentylacyjne (miejsce po kratce 
wentylacyjnej) do zamurowania. 
Kanał wentylacyjny powinien być zakryty czapką od góry i posiadać wyloty boczne w trzech  
ścianach komina.   
Komin spalinowy musi posiadać w czapce kominowej otwór wyprowadzający kanał spalinowy 
do góry ( należy pamiętać o szczelinach dylatacyjnych przy przejściu wkładu kominowego przez 
czapkę betonową ). 

 odtworzenie formy  kominów powyżej połaci dachowych: 
wszystkie zachowane kominy zostaną przemurowane w taki sposób aby  uzyskały, powyżej 
połaci dachowej, formę kominów spójną z fotografiami archiwalnymi. Zwieńczenia i czapy 
wszystkich kominów murowanych zostaną  odtworzone zgodnie z zaleceniem konserwatorskim, 
na podstawie rysunku. Kominy wraz z czapkami wykonać z cegły klinkierowej w naturalnym 
kolorze cegły. Atrapa kominowa obłożona płytkami klinkierowymi. Zastosować ten sam typ, 
rozmiar i układ płytek klinkierowych jak dla kominów murowanych. Przemurowania kominów 
wykonywać  w konsultacji z kominiarzem, następnie należy dokonać przeglądu kominiarskiego i 
uzyskać stosowny protokół odbioru. 

 osadzenie okien połaciowych: 
stosować okna dachowe typu Velux ThermoTechnology z szybą bezpieczną i z dolnym 
otwieraniem,  o wym. 94 x 140 cm. Okna montować  w osiach otworów okiennych piętra, w 
lokalizacjach jak na  rysunku dachu. Współczynnik przenikania ciepła  dla okien U max = 0,9 
W/m2K. Okna wyposażyć w nawiewniki, ciśnieniowe lub sterowany ręcznie. 

 odtworzenie kształtu okien w ścianach szczytowych wraz z ich zabezpieczeniem: 
istniejące okna PVC osadzone w ścianach szczytowych poddasza zostały zamontowane w 
otworach pomniejszonych w stosunku do otworów pierwotnych, co można zauważyć zarówno 
po wykonaniu odkrywek jak i porównując istniejące otwory z archiwalnymi fotografiami. Należy 
przywrócić wymiary pierwotnych otworów okiennych w ścianach szczytowych poddasza i 
wykonać nowe okna drewniane wg rysunku załączonego do projektu. Okna dwuskrzydłowe, 
sześcio-kwaterowe. Ze względu na zbyt małą wysokość położenia podokiennika w stosunku do 
poziomu posadzki pomieszczeń należy zastosować skrzydła nieotwierane i szkło o podwyższonej 
wytrzymałości. Od strony pomieszczenia otwory zabezpieczyć kratą. 
Parapety wewnętrzne w oknach ścian szczytowych;  drewniane, alternatywnie kamienne. 
Współczynnik przenikania ciepła dla okien U max = 0,9 W/m2K. 
Na elewacjach szczytowych w obrębie poddasza, należy w ramach remontu elewacji przywrócić 
opaski okienne zgodnie z  rysunkiem A-10. 
Kolor nowych ram okiennych  w nawiązaniu do stolarki na budynku głównym Pałacu.  

 budowa ścianek działowych i wykończenie ścian: 
projektuje się  ścianki działowe z płyt gipsowo kartonowych. Izolacja akustyczna z wełny 
mineralnej Rockwool. Rozstaw słupów standardowy wg zaleceń technologii Rigips lub 
równorzędnej. Wykonanie i wykończenie ścian, połączeń, narożników itp. - zgodnie ze 
specyfikacją producenta. Gładź gipsowa - ściany szpachlowane, szlifowane i malowane farbami  
lub obłożone płytkami ceramicznymi. 
W pomieszczeniach wilgotnych zastosować płyty GK  wodoodporne. 
W WC ściany wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję - ściany wyłożyć 
gładkimi płytkami ceramicznymi do wys. min. 2,0 m. Powyżej malowanie farbami łatwo 
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zmywalnymi do pomieszczeń mokrych. 
 
W obrębie Natryskowni kabiny prysznicowe wykonane jako systemowe ścianki przestrzennej 
zabudowy pomieszczeń sanitarnych, wykonane z wysokociśnieniowych płyt laminowanych HPL 
COMPACT o grubości 10 mm  – wsparte na nóżkach ze stali nierdzewnej.  Profile pionowe, 
mocujące płyty bezpośrednio do ścian pomieszczenia i zwieńczające całość profile górne 
zapewnią sztywność konstrukcji. Wszystkie elementy systemu (łącznie z wkrętami i zaślepkami) 
wykonane z materiałów nie ulegających korozji ( stal nierdzewna lub aluminium, mosiądz, 
tworzywa sztuczne). 
Zastosowany laminat powinien spełniać wymogi normy  PN-EN 438-3:2006,  posiadać Atest 
Higieniczny i Klasyfikację Ogniową. Kabiny prysznicowe powinny posiadać Aprobatę 
Techniczną  dla systemu ścian działowych i drzwi, przeznaczonych do zabudowy sanitariatów, 
natrysków i innych pomieszczeń sanitarnych lub przebieralni – wydaną przez Instytut Techniki 
Budowlanej w Warszawie. Malowanie sufitu i ścian w Natryskowni farbami łatwo zmywalnymi 
do pomieszczeń mokrych. 

Ściany zewnętrzne poddasza po obwodzie ocieplić od środka 12 cm wełną mineralną. 

W miejscach gdzie zachowane zostaną tynki (klatka schodowa, korytarze, pokoje), przed 
wcześniejszym malowaniem ściany zagruntować.  Malowanie farbami łatwo zmywalnymi, 
ekologicznymi. 

Okładziny ścian i sufitów podwieszonych muszą być wykonane jako systemowe z materiałów 
trudno zapalnych, niekapiących pod wpływem ognia i nieodpadających. 
 
Elementy drewniane konstrukcji dachu oddzielone od pomieszczeń ścianami, sufitami czy 
przegrodami w klasie odporności ogniowej EI 30, wykonane w systemie np. Rigips lub 
równorzędnym. 
 

 montaż drzwi wewnętrznych: 
istniejące drzwi z ościeżnicami, zamontowane na biegach schodowych do demontażu. 
Wszystkie  drzwi prowadzące z pomieszczeń parteru, piętra i poddasza prowadzące 
bezpośrednio na wydzieloną,  klatkę schodową należy wymienić na drzwi o klasie odporności  
ogniowej  EI30. 
Szerokość przejścia w świetle min. 90 cm, wysokość min. 205 cm. Max. wysokość progu 2 cm. 
Drzwi rozwierane; ościeżnice drewniane regulowane lub stalowe, skrzydła gładkie, pełne,  z płyt 
MDF laminowane lub lakierowane, łatwe do mycia – o parametrach zgodnie z rysunkiem 
budowlanym – typ w nawiązaniu do stolarki drzwiowej istniejącej. 
Do sali gier drzwi o podwyższonej dźwiękoszczelności. 
Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych otwierane  na zewnątrz pomieszczenia,  w dolnej 
części skrzydła otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2. 
Do natryskowni drzwi typu Aqua odporne na wilgoć. 
Drzwi przeciwpożarowe oraz drzwi do toalet wyposażyć w samozamykacz. Dodatkowo w WC  
zamek łazienkowy. 
 

 wykonanie posadzek: 
strop strychowy wykonany jest jako trójtraktowy, z wyniesioną posadzką traktu środkowego, w 
którym mieści się w historycznej nienaruszonej formie sklepienie kolebkowe z cegły  
ceramicznej przekrywające korytarz nad piętrem. Grubość koleby mierzona w kluczu wynosi 15 
cm. Stropy traktów bocznych usytuowanych nad pokojami piętra wykonane są jako ceramiczno- 
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żelbetowe typu Akermana.   
Przed wykonaniem nowych posadzek na poddaszu należy usunąć warstwę gruzu wypełniającą 
przestrzeń nad kolebą ( do 4 cm) i nad stropem Akermana. Uzyskana przestrzeń pozwoli na 
wprowadzenie dodatkowych warstw stropu. 
 
Projektuje się 2 typy posadzek: 
 
1. Skrzydło z natryskownią, magazynami i klatka schodową: 
– nadlewka niwelująca nierówności po usunięciu gruzu 
– folia paroizolacyjna gr. 0,5 mm 
– styropian akustyczny gr. 50 mm 
– termoizolacja - styropian EPS 200 

uwaga: warstwa styropianu o grubości zapewniającej jeden poziom spocznika klatki 
schodowej i gotowej posadzki poddasza. W  6 magazynach dostępnych z przedsionka  
posadzka obniżona w stosunku do pozostałego poziomu posadzki poddasza o 17 cm, 

– folia polietylenowa PE zgrzewana na zakładach 
– wylewka podłogowa gr. 5 cm zbrojona przeciwskurczowo siatkami, oddylatowana od ścian 
– wylewka samopoziomująca gr. min. 5 mm wyszlifowana do gładkości, bez ubytków 
 
Wykończenie posadzek: 
– w pomieszczeniach mokrych izolacja przeciwwilgociowa + płytki ceramiczne 
– w magazynie odzieży, w korytarzach przy magazynach i w przedsionku wykładzina zmywalna  

  klejona do wylewki 
– w 6 magazynach i na klatce schodowej posadzka malowana farbą do betonu 
 
2. Skrzydło z salą gier: 
– istniejący strop 
– folia budowlana 
– belki stalowe wg projektu konstrukcji w częściach nad stropem Akermana, malowane farbą 

ogniochronną – uzyskać klasę odporności ogniowej min. R 30 
– wełna mineralna  o grubości zapewniającej jeden poziom spocznika klatki schodowej i 

gotowej posadzki poddasza 
– folia budowlana    
– płyta OSB gr. 22 mm trudno zapalna łączona na pióro i wpust, na ruszcie drewnianym 
– wykładzina PVC gr. min. 2 mm, wykładzina homogeniczna z warstwą PUR mocowana na klej 
i wywinięta na ścianę tworząca cokół o wysokości 10 cm, na wywinięciu stosować listwę 
wyobleniową; stosować wykładziny o wysokiej odporności na ścieranie, wysokiej klasie 
trudnopalności i antypoślizgowości przeznaczone dla obiektów zbiorowego zamieszkania. 
Połączenia wykładziny spawać prętem spawalniczym PCV na gorąco. 
 
 9.         Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia  instalacyjnego. 
 
Obiekt posiada podłączenie do wszystkich sieci zewnętrznych oraz instalacje wewnętrzne 
niezbędne dla istniejącej funkcji. W ramach adaptacji pomieszczeń poddasza  projektuje się 
rozbudowę instalacji wewnętrznych. 

 rozbudowa  instalacji wodno-kanalizacyjnej: 
woda do budynku doprowadzona jest z sieci miejskiej.  Istniejąca instalacja zostanie 
rozbudowana ze względu na adaptację części poddasza na zespół natryskowni. 
Lokalizację urządzeń wod-kan. przedstawiono na rysunku budowlanym poddasza i  rysunku 
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instalacji wewnętrznych. Instalację wykonać zgodnie z Projektem wewnętrznych instalacji 
sanitarnych. 
Do wszystkich natrysków i umywalek doprowadzona indywidualnie ciepła i zimna woda, do 
toalet zimna. W armaturze sanitarnej należy zapewnić centralną regulację mieszania ciepłej 
wody, aby uzyskać bezpieczeństwo użytkowania i chronić przed poparzeniem należy 
zainstalować, co najmniej baterię z termostatem i mieszalnikiem wody. Temperatura ciepłej 
wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych jw. powinna wynosić od 35 do 40°C. Ciepła woda 
z istniejącej kotłowni. 
W przedsionku natryskowni zainstalować zawór umożliwiający zamknięcie wody równocześnie 
we wszystkich natryskach oraz dodatkowo ujęcie wody ze złączką do węża wraz z kratką 
ściekową. 
Rury wodociągowe w miarę możliwości układane w podsadzce należy montować w 
karbonowych rurach osłonowych w razie konieczności prowadzić w ścianach, zaizolować 
kształtkami z pianki poliuretanowej. Po wykonaniu należy wykonać próbę szczelności na 
ciśnienie.   
Przy umywalkach zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku, pojemnik na mydło w płynie,  
pojemnik na zużyte ręczniki. 
 
Odprowadzenie wody z natrysków wykonać dwoma trasami. Projektowane przewody 
kanalizacyjne prowadzić ze spadkiem w obrębie posadzek – jedna nitkę odprowadzić do 
istniejącego pionu kanalizacyjnego poniższej kondygnacji, a drugą do projektowanego pionu 
kanalizacji sanitarnej, przechodzącego przez poniższe kondygnacje i włączającego się do  
istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej w kotłowni. 
Przewody wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych lub polipropylenowych PP. 
 
Istniejące odpowietrzenie kanalizacji w postaci 2 rur przechodzących przez  przestrzeń  
projektowanej sali,  przewiduje się do przeniesienia w lokalizacji jak na rysunku. 
 

 rozbudowa  instalacji hydrantów wewnętrznych: 
wykonać w oparciu o osobny Projekt branżowy zgodnie z ustaleniem z Rzeczoznawcą ds. 
przeciwpożarowych. Istniejącą na parterze i piętrze instalację hydrantową przenieść poza klatkę 
schodową i rozbudować o 2 dodatkowe hydranty. Łącznie na każdym piętrze po 2 hydranty. 
Wykonać 2 nowe hydranty wewnętrzne Ø 25 na poddaszu. Wszystkie hydranty ( parametry 
opisane w Warunkach zabezpieczenia pożarowego budynku) zlokalizować w sąsiedztwie klatki 
schodowej, lecz poza nią. 
 

 rozbudowa  wewnętrznej instalacji elektrycznej:   
zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza, na podstawie obowiązującej 
umowy z Zakładem Energetycznym. 
 
Instalacja elektryczna – istniejąca, rozbudowana w miarę potrzeb do nowo powstałych pomiesz-
czeń.  
 
Rozbudowę instalacji wykonać w oparciu o Projekt instalacji elektrycznych. 
Na klatce schodowej i korytarzach wykonać oświetlenie ewakuacyjne, minimalne natężenie 
oświetlenia awaryjnego  1 lux, minimalny czas działania 1 godzina. 
 
Zapewnić zasilanie dla: 
- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w natryskowni i WC 
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- systemu ogrzewania natryskowni 
- wentylatora wywiewnego w sali gier 
- zasilanie systemu oddymiającego wraz z centralą sterowania klapą dymową 
- systemu UPS 
- zasilanie dla wewnętrznego monitoringu przeciw pożarowego 
- zasilanie dla instalacji TV, internetowej i telefonicznej 
  
Należy zastosować osprzęt natynkowo-wtynkowy w pomieszczeniach poza pomieszczeniami 
natryskowni i sanitariatów,  gdzie należy zastosować osprzęt szczelny natynkowy. Wybór opraw 
oświetleniowych pozostawiono do decyzji Inwestora, przy czym należy pamiętać, że w 
pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz budynku stosować należy oprawy bryzgoszczelne. 
  

 wykonanie instalacji telewizyjnej, telefonicznej, internetowej: 
doprowadzoną na poddasze instalację jw, na czas remontu przełożyć w bezpieczne miejsce a po 
zakończeniu przebudowy ponownie zainstalować i sprawdzić jej działanie. 
 

 wykonanie instalacji wewnętrznego monitoringu p.poż: 
zgodnie z opracowaniem branżowym 
 

 rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody: 
Rozbudowę instalacji wykonać w oparciu o Projekt branżowy. 
istniejąca instalacja ciepłej wody i centralnego ogrzewania zasilana jest z 2 pieców CO  
umiejscowionych w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni. Instalacja grzewcza zostanie 
rozbudowana w oparciu o istniejące zasilanie. 
Instalacje należy zabezpieczyć zgodnie z normą PN-B-02414. Jako elementy grzejne projektuje 
się grzejniki centralnego ogrzewania – gładkie, płaskie łatwe w utrzymaniu czystości, we 
wszystkich pomieszczeniach zamontowane na ścianie. Czynnikiem grzejnym jest woda. 
W pomieszczeniu natryskowni projektuje się ogrzewanie nawiewowe ciepłym powietrzem oraz 
grzejniki wg opracowania branżowego. 
Grzejniki zamontowane na między kondygnacyjnych spocznikach klatki schodowej należy 
zdemontować. Projektuje się dodatkowe grzejniki na klatce schodowej na parterze i poddaszu. 
Temperatura pomieszczeń zgodnie z PN, w magazynach ogrzewanie dyżurne, w magazynie 
odzieży temperatura 15°. 
    

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej  oraz wentylacji grawitacyjnej ze 
wspomaganiem i wentylacji grawitacyjnej: 
 
- wentylacja mechaniczna Natryskowni: 
W natryskowni wymagana jest wentylacja mechaniczna, która musi zostać wykonana w oparciu 
o osobny Projekt branżowy. Wytyczne do projektu: doprowadzenie powietrza  kanałem 
montowanym w okienku poddasza i jako  instalacja nawiewna zostanie wprowadzona do 
pomieszczenia Natryskowni. Wywiew z tego pomieszczenia wyprowadzony zostanie jednym 
przewodem wywiewnych odprowadzających zużyte powietrze okienkiem na poddaszu, 
znajdującymi się po przeciwnej stronie okienka nawiewnego. Tak dyskretnie usytuowane 
czerpnia i wyrzutnia  nie będzie elementem zaburzającym wygląd dachu czy elewacji. W 
natryskowni zapewnić min. 5 krotną wymianę powietrza/h. 
 
- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie w pomieszczeniu sali do gry w ping ponga: 
W sali do gry projektuje się wentylator wywiewny osadzony w miejscu rozbieranego komina, 
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którego atrapa zostanie odtworzona ponad połacią dachu. Ponadto pomieszczenie  sali   
wentylowane będzie w sposób naturalny poprzez okna połaciowe. Wszystkie ramy okienne 
zewnętrzne należy  wyposażyć w nawiewniki o nominalnym przypływie strumienia powietrza 
zgodnie z normą. 
W wydzielonej toalecie projektuje się kanał wentylacyjny o średnicy Ø 150 mm z materiału 
niepalnego, z zamontowanym wentylatorem wywiewnym, włączanym wraz z zapaleniem światła 
w pomieszczeniu. 
  
- wentylacja grawitacyjna: 
pomieszczenia magazynowe zostaną zwentylowane poprzez istniejące okienka. Również 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne parteru i piętra, które były wentylowane przez  2 kominy 
rozebrane na poddaszu, zostaną zwentylowane przez system kominków wentylacyjnych 
usytuowanych w nowych miejscach wskazanych na rysunku.   
Wentylacja grawitacyjna prowadzona rurami od sufitu do dachu i wyprowadzona powyżej połaci 
dachowej na wysokość min. 0,3 m. Wentylacja  prowadzona systemem rur  niepalnych o Ø160. 
Rury wentylacyjne przebiegające przez nieocieploną przestrzeń poddasza  ocieplić wełną 
mineralną i obudować płytami GKF. Kominki wentylacyjne wystające ponad połać dachu, 
wykonać z blachy  miedzianej.   
 

 instalacja gazowa: bez zmian 
  

 odtworzenie instalacji odgromowej: 

istniejącą instalacje odgromową zdemontować na czas wymiany pokrycia dachowego. Wykonać 
zabezpieczenie tymczasowe. Instalacje wykonać w oparciu o projekt branżowy, zgodnie z PN i 
warunkami ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. Po wykonaniu instalacji 
odgromowej przeprowadzić stosowne pomiary i uzyskać odpowiedni protokół. 

 
UWAGA: 
Wszystkie Instalacje należy wykonać zgodnie z PN i Warunkami wykonania i odbioru Instalacji 
sanitarnych oraz zgodnie warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury „ W 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

10. Spełnienie wymagań o których mowa w art. 5 ustawy Prawa Budowlanego: 

 

10.1 Spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji. 

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem konstrukcji ujęto w części – „Ekspertyza techniczna”.   
Istniejąca konstrukcja budynku zostaje uznana za spełniającą warunki bezpieczeństwa, z 
zachowaniem nieprzekroczenia stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania, z 
wyjątkiem konstrukcji nośnej dachu, dla której zachodzi konieczność wymiany. Załączony Projekt 
konstrukcyjny  obejmuje wymianę więźby dachowej na całym obiekcie. 

10.2 Spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego. 

Budynek zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków. Obecnie posiada zabezpieczenia ochrony 
przeciwpożarowej w hydranty wewnętrzne na poziomie parteru i piętra. Spocznik klatki 
schodowej nienormatywny. 
Projekt adaptacji poddasza na cele użytkowe skutkuje koniecznością dostosowania szerokości 
spocznika do przepisów ewakuacyjnych co następuje w niniejszym projekcie. Również następuje 



 

 

26 

 

rozbudowa i przebudowa systemu hydrantów wewnętrznych. Zostaje zastosowany system 
oświetlenia ewakuacyjnego, detektorów dymu i sygnalizacji pożaru. Klatka schodowa zostaje 
prawidłowo obudowana, będzie posiadała klapę dymową i drzwi przeciwpożarowe. 
Przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące ochrony pożarowej i zapewniają w razie 
pożaru, bezpieczeństwo konstrukcji i ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia w założonym 
czasie przewidzianym na ewakuację. 
Szczegóły ujęto w pkt. IV opisu technicznego – Warunki ochrony i zabezpieczenia 
przeciwpożarowego. 

10.3 Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. 

Poddasze zostaje zaadaptowane z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania, z elementów 
niepowodujących uciążliwości oraz nie zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców oraz osób 
trzecich. Okna w ścianach szczytowych posiadające parapet na poziomie posadzki mają posiadać 
skrzydła nieotwierane i szkło o podwyższonej wytrzymałości. Dodatkowo będą zabezpieczone 
kratą. 
Szerokości użytkowe biegów schodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami min. 120 cm. 
Szerokość spoczników po pracach remontowych min. 150 cm. 
Ponadto: 
–   podłogi; podłogi ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 
   schodów wykonać z materiałów niepowodujących poślizgu. 
–  powierzchnie spoczników; powinny mieć w pasie min. 30 cm od krawędzi wykończenie  

wyróżniające je odcieniem, barwą lub fakturą. 
–   wyjście na dach –  bezpośrednio z  klatki schodowej z wykorzystaniem funkcji wyłazowej 

jaką  posiada klapa dymowa o wym. 100 x 150 cm. 
–    wyjście na nieużytkowy strych – klapa w klasie EI 30. 
–   od strony przestrzeni publicznej zainstalować na dachu budynku łapacze śniegu. 
–   wykonać stałe dojścia do kominów. 

10.4 Spełnienie odpowiednich warunków  higieniczno-zdrowotnych i warunków 
użytkowych BHP: 

Istniejący obiekt wykonany z materiałów i wyrobów w sposób nie stanowiący zagrożenia dla 
higieny i zdrowia mieszkańców, osób trzecich i sąsiadów. Materiały i urządzenia nie będą 
wydzielać gazów toksycznych. Brak obecności szkodliwych gazów i pyłów w powietrzu, brak 
niebezpiecznego promieniowania, brak możliwości zatrucia wody lub gleby, nieprawidłowego 
usuwania spalin i odpadów w postaci stałej lub ciekłej. Brak występowania; wilgoci w 
elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza 
zewnętrznego. 
Nowo projektowane pomieszczenia na pobyt ludzi będą posiadały odpowiednie oświetlenie 
naturalne oraz oświetlenie sztuczne zgodne z PN. Zapewniona zostanie prawidłowa temperatura 
oraz wymiana powietrza. W natryskowni zastosowana zostanie wentylacja mechaniczna. 
Projektowana wentylacja zapewniać będzie wymianę powietrza odpowiadającą obowiązującym 
zaleceniom i zarządzeniom dla właściwych warunków powietrza w pomieszczeniach. 
Poddasze, poprzez odpowiednią izolację, zabezpieczone będzie przed wilgocią. 
 
Pomieszczenia pracy: 
Na poddaszu nie przewiduje się lokalizacji pomieszczeń pracy. Pomieszczenia pracy w pozostałej 
części budynku nie podlegają analizie w tym opracowaniu. 
 
Pomieszczenie użytkowe jednoprzestrzenne: 
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Pomieszczenie przeznaczone na stół ping-pongowy. W projektowanym pomieszczeniu 
przebywać będzie 2-4 osób, w czasie do 2h/dobę. 
Wysokości pom. od 1,5 do 3,00 m. 50% powierzchni ma wysokość 2,5 m lub wyższą. 
Zapewnione jest oświetlenie dzienne oraz wentylacja w ilości 20 m3 /godz./osobę. 
   
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: 
Do projektowanych na poddaszu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zaliczają się:  
natryskownia i toaleta.   
Wykończenie ścian i posadzek: ściany  w WC do wysokości 2 m powinny mieć powierzchnie 
zmywalne a w natryskowni na całą wysokość pomieszczenia + sufit, odporne na działanie 
wilgoci, nienasiąkliwe. Posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie. 
Wysokość pomieszczeń:  pomieszczenia higieniczno-sanitarne o wys. w świetle min. 2,50. 
 
W  toaletach wymiana powietrza w ilości min. 50 m3 /godz./miskę ustępową. 
W Natryskowni 5 krotna wymiana powietrza na godzinę. 
 
Dobór i wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na poddaszu: 
Na poddaszu projektuje się: 
–   zbiorowe natryski z indywidualnymi kabinami przeznaczone do równoczesnego korzystania 

przez  jedną grupę wychowanków 
–   wydzieloną toaletę w sąsiedztwie natrysków   
 
Natryskownię wyposażyć należy w: 
–   12 natrysków (do każdej kabiny natryskowej  indywidualnie doprowadzona instalacja 
    wodociągowa oraz zbiorczy odpływ kanalizacyjny w postaci drenu liniowego) 
–   1 miskę ustępową,  1 umywalkę 
–   zawór odcinający równocześnie wodę we wszystkich natryskach 
–   ujęcie wody ze złączką do węża + kratka ściekowa 
–   wieszaki 
 
WC wyposażyć należy w: 
–   1 miskę ustępową usytuowaną w osobnej kabinie 
–   1 umywalkę usytuowaną w przedsionku 
 
Pozostałe warunki higieniczno – sanitarne w obiekcie bez zmian. Istniejące  toalety dla 
pracowników, łazienki i kuchenki przy pokojach mieszkalnych bez zmian.   

10.5. Spełnienie warunków ochrony środowiska. 

Istniejący budynek  zamieszkania zbiorowego oraz planowana na jego poddaszu zmiana sposobu 
użytkowania nie będzie wpływała niekorzystnie na środowisko i nie wpłynie na pogorszenie 
istniejącego stanu środowiska.   

10.6. Spełnienie warunków ochrony przed hałasem i drganiami. 

Obiekt objęty opracowaniem jest rodzajem budynku zamieszkania zbiorowego o nieuciążliwym 
charakterze działalności. Budynek istniejący użytkowany zgonie z przeznaczeniem, naturalny 
poziom hałasu nie stanowi zagrożenia dla użytkowników i sąsiadów. Projektuje się izolację 
akustyczną pomieszczeń poddasza. Prowadzona działalność nie emituje ponadnormatywnego 
hałasu czy drgań. 
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10.7. Spełnienie warunków użytkowych: 

Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie: 

a.   Oświetlenia sztucznego: 

Oświetlenie pomieszczeń wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004 przy czym: 
- natężenie oświetlenia sztucznego powinno wynosić w sali zajęć; 300 lx, 
- natężenie oświetlenia na drogach komunikacji; 100 lx 
- natężenie oświetlenia w magazynach; 100 - 200 lx 
- natężenie oświetlenia w zespołach sanitarnych ; 200 lx 
- oświetlenie ewakuacyjne; 1 lx czas działania 1h. 
Punkty świetlne powinny  zapewniać prawidłowe oświetlenie  wg PN-84/E-02033 dotyczącej 
oświetlania wnętrz światłem elektrycznym. 
  
b. Oświetlenia naturalnego. 

Czas przebywania osób w projektowanym pomieszczeniu jednoprzestrzennym nie przekracza 2 
godzin w ciągu doby. Pomieszczenie posiadać będzie bezpośrednie doświetlenie, stosunek 
powierzchni okien do powierzchni podstawowej podłogi wyniesie min. 1:12 (w tym min. 75% 
okien otwieralnych). 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia magazynowe będą oświetlone głównie 
światłem sztucznym. 

c.  Zapotrzebowanie i jakość wody: Zasilanie wodą z sieci miejskiej na istniejących 
warunkach. 

d. Ilości i sposób odprowadzania ścieków:  Ścieki wyłącznie bytowe. W obiekcie nie 
występują ścieki technologiczne. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej na 
istniejących warunkach.   

e. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

Wszelkie odpady powstałe w wyniku funkcjonowania obiektu będą magazynowane w szczelnych 
pojemnikach. Poza odpadami komunalnymi, nie będą wytwarzane odpady o innym charakterze.  
Postępowanie z odpadami komunalnymi  zgodne z przepisami ustawy o odpadach. Nie przewi-
duje się magazynowania odpadów niebezpiecznych. 
Zagospodarowanie odpadów jest powierzone profesjonalnej firmie. W obiekcie będzie 
prowadzona selektywna gospodarka odpadami. Usuwanie odpadów z budynku odbywać się 
będzie codziennie do zamykanego kontenera zlokalizowanego na zewnątrz budynku. 

f. emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

W obiekcie jest zainstalowany piec centralnego ogrzewania zasilany gazem. Piec posiada 
stosowne atesty dopuszczające do stosowania. Projekt nie ingeruje w istniejące źródło 
ogrzewania budynku. 

g. wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne. 

Nie występuje żadne szkodliwe działanie obiektu. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 
Funkcja budynku ma charakter nieuciążliwy. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne i techniczne 
eliminują negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, w tym  drzewostan otaczający teren 
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inwestycji, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.   

10.8. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez 
osoby niepełnosprawne. 
 
Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W Ośrodku 
Wychowawczym nie przebywają osoby niepełnosprawne.   

10.9. Sposób ochrony ludności, zgodnie z wymogami obrony cywilnej. 

Nie dotyczy. 

10.10. Sposób ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 
objętych ochroną konserwatorską. 

Budynek wpisany do rejestru zbytków. Projekt nie narusza formy i detalu architektonicznego 
budynku. Rozwiązania projektowe podlegały uzgodnieniu ze stanowiska konserwatorskiego. 

  
10.11. Spełnienie wymagań odpowiedniego usytuowania obiektów na działce - Nie 
dotyczy. 
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10.12. Spełnienie wymagań poszanowania, uzasadnionych interesów osób trzecich, w 
tym  zapewnienia dostępu do drogi publicznej. 
 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza interesów osób trzecich, w szczególności 
w zakresie: 
–   ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 
–    ewentualnego ograniczenia możliwości korzystania ze źródeł energii, wody, 
–    ograniczenia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
–   ochrony przed uciążliwościami; hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne czy 

promieniowanie 
Inwestycja nie wpłynie na  zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby. 
 

11. Charakterystyka energetyczna i ekologiczna. 

 
Budynek istniejący wpisany do rejestru zabytków, bez możliwości docieplenia zewnętrznego 
ścian elewacji. 
  
Wymagania związane z  oszczędnością energii zostały na tym etapie zrealizowane poprzez 
montaż na poddaszu  budynku stolarki okiennej  o właściwościach cieplnych  spełniających  
przepisy wymagane po 2021 r. tj. U < 0,9 W/m2 x K oraz wprowadzenie ocieplenia połaci 
dachowych poddasza  o współczynniku przenikania ciepła U  < 0,15 W/m2 x K.  
Ociepleniu podlegają ściany zewnętrzne - ocieplenie od wewnątrz wełną mineralną. 
 
Funkcja budynku ma charakter nieuciążliwy. Oddziaływanie związane z prowadzoną 
działalnością - emisja pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp – nie występuje. 
Funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza 
granice terenu, będącego we władaniu Inwestora. 
 
Działalność nie powoduje powstawania emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi lub  
stanu środowiska. Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza spełniać będzie normy i 
standardy. Emisja nie spowoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogorszy walorów 
estetycznych środowiska, nie koliduje z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze 
środowiska. 
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IIVV..  WWAARRUUNNKKII  OOCCHHRROONNYY  II  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWEEGGOO..  
 

Obiekt zamieszkania zbiorowego przeznaczony  dla młodzieży niedostosowanej społecznie. 
 
1. Parametry użytkowe. 
Istniejący budynek zamieszkania zbiorowego. 
Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. 
Konstrukcja nośna budynku tradycyjna. Ustrój wspiera się na nośnych ścianach zewnętrznych   
oraz ścianach podłużnych, biegnących na całej długości parteru i piętra. 
Stropy  żelbetowo-ceramiczne typu Akerman oraz sklepienie ceglane typu Klaina. 
Konstrukcja dachu drewniana. 
  

     wysokość : 
budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym,  podpiwniczony.   

Wysokość + 11,40 m - budynek niski (N). 

Powierzchnia użytkowa całości  -  ok. 927m2  ( nie wliczono piwnic)  
w tym: 
- istniejąca    - ok. 610m2 
- adaptowana   - 316,37 m2 
 

Kubatura: bez zmian   

2. Funkcja obiektu (kondygnacji), ilość osób. 

Budynek zbiorowego zamieszkania. Ilość osób przebywających w budynku: 
Parter -  24 chłopców w 6 pokojach mieszkalnych 
Piętro -  24 chłopców w 6 pokojach mieszkalnych 
Poddasze - 12 chłopców zamieszkałych na kondygnacjach poniżej + 4 osoby + 2 osoby dorosłe. 
Ilość osób dorosłych -  4 zmiana dzienna, 2 zmiana nocna. 
 
Całkowita ilość miejsc noclegowych: do 50 miejsc. 
 
3. Odległość od obiektów sąsiadujących. 
od zachodu i południa działka przylega do pasa drogowego 
od wschodu i północy działka przylega do terenów niezabudowanych 
  
4. Parametry występujących materiałów palnych. 
W budynku nie przewiduje się przechowywania i składowania  materiałów palnych i łatwo 
zapalnych. W magazynach na poddaszu składowany będzie sprzęt sportowy oraz zapasowe lub 
zbędne wyposażenie budynku, w tym materace. Jedno pomieszczenie na poddaszu zostanie 
przeznaczone na magazyn odzieży. 
  
5, Gęstość obciążenia ogniowego. 
Przyjmuje się, że gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2. 
 

6. Ocena zagrożenia wybuchem. 
W budynku nie występują łatwo zapalne ciecze, gazy lub pyły - nie występuje zagrożenie 
wybuchem. 
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7. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w pomieszczeniach. 

Budynek klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL V – zamieszkania zbiorowego. 
Budynek w całości  stanowić będzie jedną strefę pożarową, z wydzieloną klatką schodową. 
Liczba osób przebywających jednocześnie w budynku to 50 - 52, w tym na parterze i piętrze 
mieszka po 24 chłopców, łącznie 48 osób w czterech grupach po 12 osób plus 2 do 4 opiekunów. 
Przebywanie młodzieży i ich opiekunów w pomieszczeniach mieszkalnych ma charakter stały,   w 
pomieszczeniach poddasza - charakter czasowy.  Magazyny nie kwalifikuje się do pomieszczeń 
na pobyt ludzi. 
Pozostałe pomieszczenia mają charakter pobytu czasowego. W pomieszczeniach:  pokój 
opiekunów, kuchenki, zaplecze higieniczno – sanitarne - przebywanie osób w ciągu doby nie 
przekracza 2 – 4 h. 

8. Klasa odporności pożarowej budynku - odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania 
 ognia elementów budowlanych. 

Budynek wykonany w klasie „C” odporności pożarowej z elementów konstrukcyjnych 
nierozprzestrzeniających ognia – wymagana co najmniej klasa „C” odporności pożarowej. 
 
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do stopnia NRO. 
Klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku z 
uwzględnieniem stopnia rozprzestrzeniania ognia przez poszczególne elementy konstrukcyjne 
przedstawiono w tabeli Nr 1.   
        
Tabela  Nr  1 
Klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku. 
 

Nazwa elementu budowlanego 
Rodzaj materiału budowlanego 

       Klasa odporności ogniowej 
       Stopień rozprzestrzeniania ognia 

 Ściany fundamentowe 
 - kamień 

 REI 120 
Nie rozprzestrzeniające ognia 

 Belki, podciągi 
 - żelbet, 

R 60 
Nie rozprzestrzeniające ognia 

 Strop nad parterem i piętrem 
 - płyta żelbetowo-ceramiczna : Akerman 

REI 60 
Nie rozprzestrzeniające ognia 

 Ściany nośne zewnętrzne 
 - cegła ceramiczna, pustak 

  REI 120 
Nie rozprzestrzeniające ognia 

 Ściany nośne wewnętrzne 
 - cegła ceramiczna, pustak 

  REI 120 
Nie rozprzestrzeniające ognia 

 Ściany podziału wewnętrznego 
 - cegła ceramiczna, ściany GK 

EI 15 
Nie rozprzestrzeniające ognia 

Konstrukcja nośna dachu   
– drewniana konstrukcja dachu wydzielona 
od pomieszczeń poddasza obudową GK w 
klasie odporności ogniowej EI 30, typ GKF, 
rozwiązanie systemowe Knauff lub system 
równorzędny / 1* 

belki stalowe w poziomie stropu będące 
podparciem dla  więźby, zabezpieczone farbą 
ogniochronną do klasy R30 /2* 

EI 30 
Nie rozprzestrzeniające ognia 

 Pokrycie dachu 
 - blacha  miedziana 

 
Nie rozprzestrzeniające ognia 
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 Płyty biegowe schodów 
 - żelbet 

R 60 
Nie rozprzestrzeniająca ognia 

 Płyty spocznikowe schodów 
 - żelbet 

R 60 
Nie rozprzestrzeniająca ognia 

Uwagi do tabeli nr 1 : 
1*- drewnianą konstrukcja dachu przed zabudową z płyt zabezpieczyć do stopnia niepalności systemem 
ogniochronnym nie wchodzącym w reakcję z miedzią - technologia wykonania  jak w aprobatach 
technicznych ITB 
2* -   wykończenie stropu płytą OSB trudno zapalną na ruszcie drewnianym zabezpieczonym do stopnia 
niepalności systemem ogniochronnym. Izolacja  posadzki z wełny mineralnej. 
                                                                                                                                                                                            

Budynek, wykonany jest z elementów konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniających ognia  
posiadających odporność ogniową nie mniejszą od wymaganej dla obiektów zaliczonych do 
klasy  odporności  pożarowej C. 
 
Zastosowane materiały muszą posiadać aktualne aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz 
stopień NRO, nie rozprzestrzeniania ognia.                                                                                                           

9. Podział na strefy pożarowe. 
Obiekt niski o trzech kondygnacjach nadziemnych i kategorii zagrożenia ludzi ZL V stanowi jedną 
strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej dopuszczalnej wielkość strefy pożarowej dla 
ZL V  wynoszącej 8000 m2. 
Usytuowana w przyziemiu istniejąca kotłownia jest oddzielona od pozostałej  części budynku  
ścianami murowanymi, z wejściem bezpośrednio z zewnątrz. 
Istniejąca klatka schodowa zostanie obudowana i wydzielona pożarowo drzwiami o klasie 
odporności ogniowej min. EI 30. Klatka wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu.   

10. Warunki ewakuacji. 
W obiekcie występuje jedno dojście ewakuacyjne (kierunek ewakuacji). Maksymalna długość 
dojścia ewakuacyjnego od wyjścia z pomieszczeń do wyjścia na zewnątrz budynku  przekracza 
obecnie dopuszczalne 10 m. Dlatego projektuje się obudowę istniejącej klatki schodowej,  w 
klasie odporności ogniowej min. EI 60, wyposażonej w urządzenie służące do usuwania dymu. 
Wszystkie wewnętrzne drzwi z klatki schodowej w klasie min. EI 30. Rozwiązanie  równorzędne 
traktowane jako wyjście do innej strefy pożarowej.   
-  ilość wyjść ewakuacyjnych  1.   
-  maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca, w którym może 

przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie przekracza dopuszczalnych 40 m. 
-   liczba młodzieży i personelu na  poddaszu mogąca podlegać ewakuacji – max. 17 osób. 
-    łącznie liczba osób mogących przebywać w obiekcie w ciągu nocy 50/ 52 osoby w ciągu dnia. 
-    maksymalna długość  dojścia ewakuacyjnego wynosi  10 m (mierzona od wyjścia  z 

pomieszczenia do drzwi p. poż. klasy EI 30 wydzielających klatkę schodową od  korytarzy).  
Wyjście z klatki schodowej prowadzi na zewnątrz budynku poziomym korytarzem 
komunikacji ogólnej obudowanej ścianami REI 60 mającymi zamknięcia  w klasie odporności 
ogniowej min. EI 30. 

-   drzwi wyjściowe z budynku przeznaczone do ewakuacji - dwuskrzydłowe o wys. 2 m i 
szerokości przejścia w świetle jednego skrzydła min. 0,95 m. Drzwi  otwierają się na 
zewnątrz.   

-  klatka schodowa o parametrach użytkowych : 
- biegi proste o konstrukcji żelbetowej, 
-  minimalna szerokość użytkowa biegu - 1,20 m, 
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-  minimalna szerokość spocznika - 1,50 m, 
-  maksymalna wysokość stopni - 0,175 m, 

klatka schodowa wyposażona w klapę dymową  uruchamianą  automatycznie - czujki dymu 
zlokalizowane na korytarzach i spocznikach klatki przekazują sygnał do centrali sterowania 
klapą dymową, z jednoczesną możliwością ręcznego otwarcia 

-  korytarze i klatka schodowa wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne, zapewniające 
natężenie oświetlenia na poziomie co najmniej 1 lx, czas działania co najmniej 2 godziny. 

-     w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego utrzymanie 
      zasilania nastąpi dzięki projektowanemu zasilaczowi awaryjnemu UPS. 
-   kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne wyposażone w podświetlane znaki wskazujące 

wyjścia i kierunki ewakuacji, oznakować tablicami informacyjnymi wg normy : 
 PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
 PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 

PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

-   wyjścia z klatki schodowej na każdym poziomie zamykane drzwiami o klasie odporności 
ogniowej min. EI 30. Drzwi  z samozamykaczem. Max. wysokość progu 2 cm. 

 
Obudowa  - poziomych dróg ewakuacyjnych – klasa odporności ogniowej min. EI 15. 
Drogi ewakuacyjne o wys. min. 220 cm i  szerokości: 
– korytarze parteru i piętra: szer. min. 250 cm - ewakuacja po 13 osób. 
– natryski:     szer. min. 330 cm - ewakuacja 13 osób 
– sala tenisa stołowego: wyjście bezpośrednio na klatkę schodową - ewakuacja 4 osób 

11. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz. 
Do wykończenia wnętrz nie wolno używać materiałów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące. Zastosowane materiały muszą 
posiadać z aktualne atesty potwierdzające wymagany stopień palności - co najmniej trudno 
zapalne. 
 
Wszystkie okładziny ścian, sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Stosować 
rozwiązania systemowe.    
 
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne ITB. 

12. Instalacje użytkowe: 

Instalacja grzewcza i cw. 
Istniejąca instalacja grzewcza C.O przewidziana jest do rozbudowy;  system wodny - zasilanie z 
własnej kotłowni. Kotły opalane paliwem gazowym usytuowane są w wydzielonej Kotłowni 
zlokalizowanej w przyziemiu. 
Projektowana rozbudowa instalacji grzewczej obejmie montaż grzejników naściennych w sali 
gier, w natryskowni, WC i na klatce schodowej. W magazynach ogrzewanie dyżurne grzejnikami 
naściennymi. 
Natryskownia  dodatkowo ogrzewana będzie poprzez nadmuch ciepłego powietrza uzyskanego z 
nagrzewnicy elektrycznej. 
System ogrzewania   nie stwarza bezpośredniego zagrożenia pożarowego dla obiektu. 
Ciepła woda jest i będzie uzyskana z zasobnika pieca CO. 
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Instalacja gazowa. 
Instalacja gazowa – istniejąca. Wykonać należy stosowny przegląd instalacji gazowej i uzyskać 
protokół potwierdzający jej prawidłowość. 

Instalacja elektroenergetyczna. 
Instalacje elektroenergetyczne w oparciu o rozbudowę istniejącej instalacji zostaną wykonane 
zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC 60364 w tym : 

 -PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
  wymagania  podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-482:199. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
-PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
Instalacje elektroenergetyczne powinny spełniać wymagania polskich Norm PN/E-05009 będące 
odpowiednikiem międzynarodowej normy IEC-364. 

Obowiązuje wyposażenie w : 

1)  główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu do budynku lub przy 
głównym przyłączu sieciowym.   
2)  wyposażenie w oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne nad drogach ewakuacji, w korytarzach 
na klatce schodowej oraz nad drzwiami ewakuacyjnym. 
3)  przeciwpożarowy system  akustyczny. 
4)  automatyczne sterowanie klapą dymową. 
5)  UPS. 

Instalacja odgromowa. 
Obiekt chroniony jest przed skutkami wyładowań atmosferycznych instalacją odgromową o 
zwodach poziomych niskich umieszczonych na obiekcie - instalację odgromową zaprojektować 
zgodnie z warunkami technicznymi  normy - PN-IEC 61024 – 1: 2001 Ochrona odgromowa 
obiektów budowlanych. Zasady ogólne oraz PN-EN 62305-1:2008. 

Instalacja wentylacyjna. 
Instalacja wentylacyjna projektowana i wykonana zgodnie z warunkami technicznymi 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690/. 
Projektowane pomieszczenie natryskowni będzie  wentylowane w sposób mechaniczny – 
zaprojektowana zostanie wentylacja nawiewno-wywiewna,  WC i sala tenisa stołowego będą 
wentylowane oddzielnie w sposób grawitacyjny ze wspomaganiem mechanicznym. Natomiast 
pomieszczenia magazynów  wentylowane będą przez istniejące okienka. 
Przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych. W przestrzenie poddasza 
nieużytkowego ocieplone wełną mineralną i obudowane płytami GKF. 
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Instalacja wod-kanalizacyjna. 
Projektowana rozbudowa istniejącej instalacji wod-kan. zostanie wykonana na podstawie 
Projektu instalacji sanitarnych. Instalacja obejmie montaż 12 natrysków, 2 umywalek i 2 misek 
ustępowych oraz rozbudowę instalacji wod-kan. i budowę nowego pionu kanalizacyjnego. 

13. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

 Dla obiektu o parametrach: 
-  kubatura  brutto ok. 4600m3 
-  powierzchnia całkowita ok. 927m2 
-  obiekt zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL V 
wymagane zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s. 
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane będzie przez hydranty 
zewnętrzny o średnicy DN 80  – odległość hydrantu od budynku ( max 75 m) i między 
hydrantami max. 150 m. 
 
14. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe. 
 
Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 
Obiekt wyposażony jest w urządzenia przeciwpożarowe tj. instalację wodociągową wewnętrzną 
przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi.  Dwa istniejące hydranty wewnętrzne d=25 mm 
zlokalizowane są na spoczniku klatki schodowej parteru i piętra zostaną przebudowane i 
rozbudowane. Na każdym piętrze wykonana zostanie instalacja z 2 hydrantami o średnicy d=25 
mm usytuowanymi poza klatką schodową lecz w bezpośrednim jej sąsiedztwie.   
Zagwarantować parametry techniczno-użytkowe: 
- ciśnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa 
-  wydajność hydrantu co najmniej 1,0 dm3/s 
-  zasięg hydrantu w poziomie 25 m (dla węża o długości 30 m) 
-  hydranty Ø 25 z wężem półsztywnym np. typu GRAS HW-25N-K-30 
-  jednoczesność poboru wody z 2 hydrantów 
 
Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa. 
Projektuje się pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową w postaci sygnału dźwiękowego i 
świetlnego na zewnątrz budynku i na klatce schodowej.   

Stałe i półstałe urządzenia gaśnicze. 
Z uwagi na parametry budynku (budynek niski, KZL V) nie jest wymagane stosowanie stałych lub 
półstałych urządzeń gaśniczych. 

Urządzenia oddymiające. 
Klatka schodowa wyposażona zostanie w klapę dymową  uruchamianą  automatycznie dzięki 
centrali sterowania klapą dymową, do której zostanie przekazany sygnał przez czujki dymowe  
zlokalizowane na korytarzach i każdym poziomie klatki schodowej. Jednocześnie istnieje  
możliwość ręcznego otwarcia przyciskiem. Projektuje się klapę MCR Prolight Plus o czynnej 
powierzchni oddymiania min. 1 m2. 
Do odbioru  budynku należy wykonać projekt oddymiania i uzgodnić go z rzeczoznawcą ds. 
przeciw pożarowych. 
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5.15   Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 

Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci 1 jednostki sprzętu o masie 
środka gaśniczego 2 kg (na każde 100 m2 powierzchni użytkowej) 2x/A,B,C. 
-  parter : 
  4 gaśnice proszkowe typ GP-4/A,B,C, lub gaśnice płynowe, 
-  piętro : 
  4 gaśnice proszkowe typ GP-4/A,B,C, lub gaśnice płynowe. 
-  poddasze : 
  4 gaśnice proszkowe typ GP-4/A,B,C, lub gaśnice płynowe. 
 
Gaśnice należy ustawić wg zasad określonych w § 29 rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony  przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 121, poz. 1138/ 
Stałe miejsca ustawienia gaśnic oraz hydranty wewnętrzne należy oznakować zgodnie z 
postanowieniami normy PN-92/N-01256/01. 
Ilość i miejsca usytuowania sprzętu należy określić w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
opracowanej przed oddaniem budynku do użytkowania. 

5.16   Wyposażenie w oświetlenie awaryjne. 

Korytarze i klatka schodowa wyposażone zostaną w oświetlenie ewakuacyjne o  natężeniu nie 
mniejszym niż 1 lux.  Czas działania 2 godziny. Obiekt wyposażony w UPS. 
 
5.17  Dojazdy pożarowe. 
Zgodnie z postanowieniami par. 12 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24  lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych / Dz.U. 2009.124.1030 /  nie jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej – 
budynek niski, kategoria zagrożenia ludzi  ZL V, ilość miejsc noclegowych nie przekracza 50, 
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Warunki wykonywania robót budowlano – montażowych. 
 
Wszystkie roboty konstrukcyjno-budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązu-
jącymi przepisami i Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Całość 
prac budowlanych należy wykonać zgodnie z projektem technicznym i sztuką budowlaną , pod 
nadzorem osób uprawnionych. Wszelkie zmiany w zastosowaniu odpowiednich technologii i ma-
teriałów należy pisemnie uzgadniać z  autorami projektu. Wszelkie odstępstwa od projektu w 
trakcie  realizacji obiektu, a zaistniałe bez wiedzy projektantów, będą traktowane jako narusze-
nie praw autorskich. 
 

 

PRACE BUDOWLANE, ROBOTY KONSTRUKCYJNE I ROZBIÓRKOWE PROWADZIĆ ZGODNIE Z 
ZAŁĄCZONYM PROJEKTEM KONSTRUKCJI i POD BIEŻĄCYM NADZOREM UPRAWNIONYCH 
OSÓB! 

 

OPRÓCZ INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPISIE OBOWIĄZUJĄ UWAGI I 
OBJAŚNIENIA ZAMIESZCZONE NA POSZCZEGÓLNYCH RYSUNKACH W CZĘŚCI GRAFICZNEJ 
OPRACOWANIA. 
 
ZABRIONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓR W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY 
BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIENIA DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.  
 
 
W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ PODDASZA NA FUNKCJE UŻYTKOWE ZACHODZI KONIECZNOŚĆ 
WYKONANIA DODATKOWYCH OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH NIE OBJĘTYCH UMOWĄ NA 
WYKONANIE PROJEKTU REMONTU DACHU: 
1. PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA NATRYSKOWNI 
2. PROJEKT PRZEBUDOWY HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH 
KTÓRE UJĘTE BĘDĄ W ODRĘBNYM OPRACOWANIU.  
 
  
 
UWAGI OGÓLNE: 
 
STOSOWANE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE 
ITB ORAZ ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ZNAKI 
BEZPIECZEŃSTWA „B” LUB DOWOLNE DEKLARACJE ZGODNOŚCI Z PN LUB NORMAMI 
EUROPEJSKIMI.   
 
W PRZYPADKU WYKRYCIA W DOKUMENTACJI NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKONAWCA POWINIEN 
POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA W CELU DOKONANIA ZMIAN LUB POPRAWEK. 
EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC 
BUDOWLANYCH. ODSTĘPSTWA OD NINIEJSZYCH ZALECEŃ SĄ NIEDOPUSZCZALNE. 

 

 

arch. Iwona Wrońska        arch. Iwona Jaskuła 

 


