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OPIS TECHNICZNY – ARCHITEKTURA  
 

Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
Ul. Kościuszki 17 
44-200 Rybnik 

  
Adres inwestycji:   ul. Chrobrego 13 
    44-200 Rybnik 

Działki: nr 858/154, 897/153; 5038/153; 1199/154; 5425/170 

 
PODSTAWA OPRACOWANIA 

▪   Umowa zawarta z Inwestorem; 

▪   Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

▪ Wypis i wyrys z MPZP; 

▪ Wizja lokalna terenu; 

▪ Uzgodnienie koncepcji z Inwestorem; 

▪ Projekt budowlany budynku mieszkalno-usługowego w ramach wymiany kubatury (budynek przy ul. 

Chrobrego 15 w Rybniku) autorstwa arch. Marka Pańczyka i Marii Kiełbasy z grudnia 1998 roku; 

▪ Obowiązujące przepisy i normy w tym: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze 

zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zmianami), 

− Normy i rozporządzenia branżowe. 

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU, CHARAKTERYSTYCZNE 
PARAMETRY TECHNICZNE 

1.1 Przeznaczenie obiektu 

Planuje się przebudowę istniejącego budynku wielorodzinnego na cele mieszkaniowe w systemie 

modułowym o konstrukcji stalowej. Przewidziano polepszenie standardów mieszkań oraz dostosowanie do 

aktualnych przepisów. Budynek aktualnie wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. 

W celu dostosowania do nowej funkcji, dostosowania do aktualnych przepisów oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa projektuje się: 

• rozbiórkę budynku gospodarczego i muru oporowego – wg odrębnego opracowania; 

• obniżenie poziomu posadzki na gruncie; 

• zabezpieczenie istniejącej ściany frontowej poprzez wykonanie w poziomie istniejącego posadowienia 

opaski żelbetowej; 

• wykonanie żelbetowych, monolitycznych stóp i ław fundamentowych pod projektowanymi rdzeniami i 

ścianami oraz murem oporowym ze schodkową zmianą posadowienia fundamentów; 
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• wykonanie kondygnacji piwnic w technologii tradycyjnej – rdzenie żelbetowe monolityczne, ściany 

murowane z bloczków betonowych, strop płytowy, żelbetowy, monolityczny, oparty na żelbetowych 

wieńcach; 

• wykonanie muru oporowego w technologii tradycyjnej, żelbetowej, monolitycznej; 

• wzmocnienie przewidzianej do zachowania ściany budynku za pomocą ściągów stalowych wraz z 

wykonaniem stalowej konstrukcji wsporczej w postaci słupów stalowych o przekroju dwuteowym i 

poziomych ściągów z kształtowników zamkniętych pomiędzy słupami w poziomach wszystkich stropów; 

• wykonanie przyłączy, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie kondygnacji piwnic i podcienia;  

• rozbiórkę części budynku istniejącego z zachowaniem ściany południowej; 

• powiększenie otworów okiennych na parterze w celu doświetlenia mieszkań; 

• montaż modułów o konstrukcji stalowej – wg tomu II opracowania wraz z połączeniem konstrukcji 

wsporczej ściany frontowej oraz ściany od strony elewacji wschodniej z konstrukcją modułów; 

• wykonanie podbudów i nawierzchni z bruku klinkierowego w podcieniu; 

• wykonanie robót wykończeniowych; 

 

1.2 Program użytkowy 

 

KONDYGNACJA PODZIEMNA 

 Wejście do piwnic dostępne z zewnątrz od strony podwórza poprzez klatkę schodowa. W piwnicy 

zaprojektowano komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne. Poziom piwnicy wydzielono przegrodami w 

odporności REI120 oraz drzwiami EI60. Dodatkowo wszystkie pomieszczenia techniczne (-1/06, -1/08, -1/09 i -

1/10) wydzielono ścianami REI60 i drzwiami EI30. 

KONDYGNACJA PARTERU 

STREFA WEJŚCIOWA 

 Wejście do budynku zlokalizowano od strony podwórza, do którego prowadzi przejście w podcieniu 

zamykane stalowym ogrodzeniem z furtką. Na parterze od strony ogrodu (elewacja północna) znajduje się strefa 

wejściowa, dostępna z poziomu terenu (dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Dodatkowo obok 

głównych drzwi zlokalizowano wejście do piwnicy dostępne z zewnątrz. Główne wejście do budynku prowadzi 

przez wiatrołap bezpośrednio na klatkę schodową, z której zaprojektowano dostęp do poszczególnych mieszkań. 

KOTŁOWNIA, POMIESZCZENIE NA ODPADKI OAZ PORZĄDKOWE DOSTĘPNE Z ZEWNĄTRZ 

 Wzdłuż podcienia prowadzącego od głównej bramy zlokalizowano wejścia do pomieszczeń ogólnych: 

kotłowni gazowej, pomieszczenia na odpadki oraz pomieszczenia porządkowego. 

 Kotłownia gazowa o mocy maks. 50kW wydzielona ścianami i stropem w odporności REI60 oraz drzwiami 

EI30. Doświetlona światłem naturalnym poprzez okno stałe w odporności EI60. Wentylacja grawitacyjna o 

powierzchni efektywnej min. 200cm2 , nawiew przez ścianę na wys. nie wyżej niż 30cm od poziomu podłogi, o 

powierzchni efektywnej min. 200cm2 . Przewód powietrzno-spalinowy ø110/160mm w bezpośrednim sąsiedztwie 

kotła gazowego. Kotłownię wyposażono w umywalkę oraz wpust podłogowy. 

 Miejsce gromadzenia odpadów zaprojektowano jako wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające 

posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojścia od strony podcienia, lecz nie wyżej niż 15 cm. Wejście do 
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pomieszczenia zadaszone zgodnie z warunkami technicznymi (podcień), ściany i podłogi zmywalne. Pomieszczenie 

przeznaczone na dwa kontenery o pojemności 1100l, wyposażone w punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, 

wentylację oraz sztuczne oświetlenie.  

 Dodatkowo na parterze wydzielono pomieszczenie porządkowe dostępne, służące do przechowywania 

środków czystości. Pomieszczenie wyposażone w zlew na wys. 45 cm nad podłogą z doprowadzoną wodą ciepłą i 

zimną.  

MIESZKANIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Na parterze zaprojektowano dwa mieszkania dostępne z poziomy terenu oraz dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. W każdym mieszkaniu wydzielono przedpokój, salon połączony z aneksem kuchennym, 

łazienkę, garderobę oraz pokoje sypialne (w M1 dwie sypialnie, w M2 jedna sypialnia). Dodatkowo mieszkanie M1 

posiada taras na gruncie. W mieszkaniach zapewniono przestrzeń manewrową 150x150cm we wszystkich 

pomieszczeniach oraz szer. korytarzy min. 150cm. Drzwi w świetle przejścia 90cm. 

Łazienki wyposażone w miskę ustępową, umywalkę prysznic z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych 

oraz uchwyty przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W łazienkach przygotowano miejsce na 

podłączenie pralki automatycznej.  

W aneksach kuchennych przygotowano podejścia pod zlew i zmywarkę oraz możliwość podłączenia 

kuchenki z płytą indukcyjną. 

W salonach przygotowano gniazda internetowe, teletechniczne i telewizyjne. Szczegóły zgodnie z częścią 

elektryczną. 

Mieszkania wyposażono w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną oraz dodatkowo w salonach 

zainstalowano klimatyzatory. Szczegóły zgodnie z projektami branżowymi. 

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono doświetlenie światłem 

dziennym zgodnie z parametrami zawartymi w „Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.   

KONDYGNACJA I i II PIĘTRA 

 Na I i II piętrze zaprojektowano po 3 mieszkania na kondygnację dostępne z klatki schodowej usytuowanej 

centralnie. Mieszkania i klatka schodowa w konstrukcji stalowej w technologii modułowej, obłożona płytami 

cementowo-wiórowymi zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji modułowej. Doświetlenie światłem 

dziennym poprzez okno zlokalizowane na II piętrze oraz przez wyłaz dachowy. 

MIESZKANIA  

Na I i II pietrze zaprojektowano po trzy mieszkania na kondygnację: dwu- i trzy- pokojowe o zróżnicowanej 

powierzchni. W każdym mieszkaniu wydzielono przedpokój, salon połączony z aneksem kuchennym, łazienkę, oraz 

pokoje sypialne (w M6 i M8 dwie sypialnie, w pozostałych mieszkaniach jedna sypialnia). Dodatkowo mieszkanie 

M4 i M7 posiada wydzieloną garderobę. Mieszkania M3, M5, M6 i M8 posiadają logie lub tarasy od strony 

podwórza.  

W łazienkach przygotowano miejsce pod montaż miski ustępowej, umywalki, wanny oraz pralki 

automatycznej.  
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W aneksach kuchennych przygotowano podejścia pod zlew i zmywarkę oraz możliwość podłączenia 

kuchenki z płytą indukcyjną. 

W salonach przygotowano gniazda internetowe, teletechniczne i telewizyjne. Szczegóły zgodnie z częścią 

elektryczną. 

Mieszkania wyposażono w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną oraz dodatkowo w salonach 

zainstalowano klimatyzatory. Szczegóły zgodnie z projektami branżowymi. 

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono doświetlenie światłem 

dziennym zgodnie z parametrami zawartymi w „Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.   

 

Wymagania architektoniczno - budowlane: 

− Wykończenie ścian i sufitów zaprojektowane z materiału gładkiego, nienasiąkliwego i niepalnego. 

− W pomieszczeniach łazienek oraz w strefie przy zlewie zaprojektowano okładzinę ścian zmywalną, trwałą, 

odporną na działanie wilgoci i środków dezynfekujących na wys. min. 2m. 

− Podłogę zaprojektowano z materiałów nienasiąkliwych, odpornych na ścieranie, antypoślizgowych.  

− Powierzchnie drzwi zaprojektowano jako gładkie i zmywalne. 

 

1.3 Zestawienie powierzchni użytkowych 

PIWNICA 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2] 

-0/01 Korytarz Płytki gresowe 38,30 

-0/02 Komórka lokatorska 1 Płytki gresowe 7,00 

-0/03 Komórka lokatorska 2 Płytki gresowe 6,30 

-0/04 Komórka lokatorska 3 Płytki gresowe 4,60 

-0/05 Komórka lokatorska 4 Płytki gresowe 4,60 

-0/06 Wentylatornia Płytki gresowe 7,90 

-0/07 Komórka lokatorska 5 Płytki gresowe 6,30 

-0/08 Pomieszczenie techniczne Płytki gresowe 6,30 

-0/09 Pomieszczenie techniczne Płytki gresowe 6,30 

-0/10 Pomieszczenie techniczne Płytki gresowe 4,50 

-0/11 Komórka lokatorska 6 Płytki gresowe 5,30 

-0/12 Komórka lokatorska 7 Płytki gresowe 6,70 

-0/13 Komórka lokatorska 8 Płytki gresowe 6,60 

 RAZEM 110,70 

PARTER 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2] 

0/01 Wiatrołap Płytki gresowe 2,80 

0/02 Klatka schodowa Płytki gresowe 14,20 

0/03 Pomieszczenie porządkowe Płytki gresowe 2,50 

0/04 Pomieszczenie gospodarcze Płytki gresowe 5,30 

0/05 Pomieszczenie techniczne Płytki gresowe 7,60 

M1/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 9,40 
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M1/02 Pokój 1 Panele 13,50 

M1/03 Pokój 2 Panele 18,10 

M1/04 Łazienka Płytki gresowe 8,20 

M1/05 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 32,20 

M1/06 Garderoba Panele 3,40 

M2/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 9,30 

M2/02 Pokój 1 Panele 14,80 

M2/03 Łazienka Płytki gresowe 6,60 

M2/04 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 21,40 

M2/05 Garderoba Panele 3,20 

 RAZEM 172,50 

I PIĘTRO 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2] 

1/01 Klatka schodowa Płytki gresowe 23,10 

M3/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 18,90 

M3/02 Pokój 1 Panele 24,00 

M3/03 Łazienka Płytki gresowe 4,50 

M3/04 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 22,00 

M4/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 6,80 

M4/02 Pokój 1 Panele 4,70 

M4/03 Łazienka Płytki gresowe 25,80 

M4/04 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 12,00 

M4/05 Garderoba Panele 4,70 

M5/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 9,80 

M5/02 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 42,80 

M5/03 Łazienka Płytki gresowe 4,70 

M5/04 Pokój 1 Panele 15,90 

 RAZEM 219,70 
 

II PIĘTRO 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2] 

2/01 Klatka schodowa Płytki gresowe 14,50 

M6/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 10,70 

M6/02 Pokój 1 Panele 13,90 

M6/03 Pokój 2 Panele 15,10 

M6/04 Łazienka Płytki gresowe 4,50 

M6/05 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 22,00 

M7/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 6,80 

M7/02 Łazienka Płytki gresowe 4,70 

M7/03 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 25,80 

M7/04 Pokój 1 Panele 12,00 

M7/05 Garderoba Panele 4,70 

M8/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 10,70 

M8/02 Pokój 1 Panele 15,40 

M8/03 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 22,60 
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M8/04 Łazienka Płytki gresowe 4,70 

M8/05 Pokój 2 Panele 15,90 

 RAZEM 204,00 
 

1.4 Charakterystyczne parametry 

▪ Kubatura brutto  ......................................................................................................................... 3 375,80 m3 

▪ Powierzchnia użytkowa  ................................................................................................................. 706,90 m2 

▪ Powierzchnia zabudowy  .................................................................................................................. 292,9 m2 

▪ Powierzchnia całkowita  ................................................................................................................. 823,60 m2 

▪ Wysokość budynku  .......................................................................................................................... 11,34 m   

▪ Długość budynku  .............................................................................................................................. 16,32 m 

▪ Szerokość  ......................................................................................................................................... 20,22 m 

▪ Liczba kondygnacji  4  (piwnica + 3 kondygnacje nadziemne) 

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKALNYCH 

MIESZKANIE 1 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2] 

M1/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 9,40 

M1/02 Pokój 1 Panele 13,50 

M1/03 Pokój 2 Panele 18,10 

M1/04 Łazienka Płytki gresowe 8,20 

M1/05 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 32,20 

M1/06 Garderoba Panele 3,40 

 RAZEM 84,80 

MIESZKANIE 2 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2] 

M2/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 9,30 

M2/02 Pokój 1 Panele 14,80 

M2/03 Łazienka Płytki gresowe 6,60 

M2/04 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 21,40 

M2/05 Garderoba Panele 3,20 

 RAZEM 55,30 

MIESZKANIE 3 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2] 

M3/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 18,90 

M3/02 Pokój 1 Panele 24,00 

M3/03 Łazienka Płytki gresowe 4,50 

M3/04 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 22,00 

 RAZEM 69,40 

MIESZKANIE 4 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2] 

M4/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 6,80 
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M4/02 Pokój 1 Panele 4,70 

M4/03 Łazienka Płytki gresowe 25,80 

M4/04 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 12,00 

M4/05 Garderoba Panele 4,70 

 RAZEM 54,00 

MIESZKANIE 5 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2] 

M5/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 9,80 

M5/02 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 42,80 

M5/03 Łazienka Płytki gresowe 4,70 

M5/04 Pokój 1 Panele 15,90 

 RAZEM 73,20 

MIESZKANIE 6 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2] 

M6/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 10,70 

M6/02 Pokój 1 Panele 13,90 

M6/03 Pokój 2 Panele 15,10 

M6/04 Łazienka Płytki gresowe 4,50 

M6/05 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 22,00 

 RAZEM 66,20 

MIESZKANIE 7 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2] 

M7/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 6,80 

M7/02 Łazienka Płytki gresowe 4,70 

M7/03 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 25,80 

M7/04 Pokój 1 Panele 12,00 

M7/05 Garderoba Panele 4,70 

 RAZEM 54,00 

MIESZKANIE 8 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2] 

M8/01 Przedpokój Płytki gresowe/panele 10,70 

M8/02 Pokój 1 Panele 15,40 

M8/03 Salon + Aneks kuchenny Płytki gresowe/panele 22,60 

M8/04 Łazienka Płytki gresowe 4,70 

M8/05 Pokój 2 Panele 15,90 

 RAZEM 69,30 
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA 
DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY,  WYMAGNIA ZAWARTE W ART. 5 
UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO 

3.1 Forma obiektu 

Przebudowa z rozbudową budynku polega na częściowej rozbiórce istniejącego budynku (całość za 

wyjątkiem fasady frontowej) i budowie nowych mieszkań w technologii modułowej. Zamierzenie architektoniczne 

polega na uzyskaniu efektu „włożenia” nowej bryły w stary budynek. Efekt ten uzyskano poprzez zachowanie 

ceglanej fasady frontowej i odtworzenie bocznych ścian w okładzinie z płytek klinkierowych dostosowanych do 

istniejącej cegły oraz wykonanie nowej elewacji północnej o współczesnych walorach estetycznych, w okładzinie z 

płyt HPL w kolorze czarnym. Obrys dawnego budynku mieszkalnego pozostaje bez zmian za wyjątkiem północnej 

elewacji, której forma została rozedrgana za pomocą naprzemiennie wysuniętych bloków.  

Zgodnie z wytycznymi Inwestora nowy układ funkcjonalny wewnątrz budynku zaprojektowano 

w technologii modułowej. Układ modułów równoległy do ścian bocznych. 

Założono odtworzenie 3 kondygnacji nadziemnych oraz częściowego podpiwniczenia. Poziom parteru 

obniżono o  30 cm w stosunku do istniejącego poziomu,  w celu dostosowania do potrzeb os. niepełnosprawnych.  

W miejscu rozebranej elewacji tylnej zaprojektowano współczesną formę architektoniczną „włożoną“ 

w istniejącą strukturę zabytkową. Ze względu na skośne ułożenie modułów otrzymano na elewacji układ 

schodkowy w rzucie poziomym. Dodatkowo w celu utworzenia indywidualnych tarasów/loggi „wciśnięto“ 

naprzemiennie moduły na poszczególnych kondygnacjach. Uzyskano rozrzeźbioną elewację o nowoczesnym 

charakterze. Celowo zastosowano zabieg odróżnienia tkanki nowoprojektowanej od historycznej w nawiązaniu do 

wielu cennych przykładów światowej architektury. Poprzez takie rozwiązanie zostanie wyeksponowana 

historyczna fasada o wysokich walorach estetycznych. Natomiast nowoczesna forma budynku nie będzie widoczna 

od strony frontowej, dzieki czemu nie zostanie zakłócony odbiór historycznego budynku widzianego przez 

przechodniów. W istniejacej fasadzie frontowej przewiduje się powiększenie okien na parterze poprzez obniżenie 

parapetów. Wszystkie okna od strony ulicy będą odtworzone jeko drewniane, łukowe w kolorze białym 

z podziałami nawiązującymi do istniejących. 

Dodatkowo przewidziano odtworzenie ściany oporowej w części północnej działki (za budynkiem) po 

ścieżce granicy wschodniej, północnej i zachodniej. 

3.2 Funkcja obiektu 

Budynek w przeszłości pełnił funkcję mieszkalną, obecnie nie jest użytkowany. W projekcie przewidziano 

odtworzenie funkcji mieszkaniowej.  

3.3 Sposób dostosowania do wymagań zawartych w MPZP krajobrazu i otaczającej 
zabudowy 

 Działka nr 858/154 i 897/153 wraz z przebudowywanym budynkiem mieszkaniowym wielorodzinnym oraz 

zagospodarowaniem terenu znajduje się na terenie oznaczonym jako 57.MN.U w MPZP: 

• przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i jednorodzinnej oraz usług. 

Dodatkowo budynek mieszkaniowy wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. 
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 Planowana inwestycja tj. przebudowa z rozbudową budynku mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu na działkach nr 858/154 i 897/153 jest zgodna z przeznaczeniem podstawowym oraz 

nie powoduje pogorszenia parametrów istniejącego obiektu w odniesieniu do MPZP. Szczegółowe parametry i 

wskaźniki podano w opisie zagospodarowania w pt. 4. 

 Obiekt swoim kształtem i formą wpisuje się w istniejące otoczenie i krajobraz. 

3.4 Bezpieczeństwo konstrukcji 

Konstrukcja budynku odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania. Każdy element 

i cała konstrukcja spełnia warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów 

granicznych użytkowania. Szczegóły podano w częśći konstrukcji w technologii tradycyjnej oraz w TOM II -

konstrukcja modułowa. Bezpieczeństwo konstrukcji jest spełnione. 

Teren znajduje się poza obszarami wpływów eksploatacji górniczej.  

3.5 Bezpieczeństwo pożarowe 

  Budynek spełnia wymagania dot. bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z kategorią i klasą odporności 

pożarowej. Szczegóły opisano w pt. nr 13. 

3.6 Bezpieczeństwo użytkowania 

Przebudowa budynku została zaprojektowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo jego 

użytkownikom, poprzez m.in.:.   

▪ zadaszenie głównego wejścia nadwieszeniem o wysięgu min. 1,0m 

▪ zaopatrzenie schodów służących do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m oraz okien 

portfenetrowych w balustrady o wys. min. 1,1m; 

▪ wykonanie konstrukcji schodów i nadwieszeń w sposób nie przenoszący drgań, 

▪ zastosowanie posadzkek i nawierzchni z materiałów nie powodujących poślizgu, antyelektrostatycznych; 

▪ zaprojektowanie wycieraczek do obuwia w poziomie płaszczyzny dojścia; 

▪ zapewnienie wejścia na dach z ogólnodostępnej klatki schodowej poprzez wyłaz o wym. min. 0,8x0,8 m w 

świetle przejścia 

Bezpieczeństwo użytkowania jest spełnione. 

3.7 Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska 

 Przebudowa z rozbudową budynku została zaprojektowana z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 

sposób, że nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz sąsiadów. Budynek, ze względu na 

funkcję, nie wpłynie pod względem emisji zanieczyszczeń negatywnie na środowisko. Zapewniono mieszkańcom 

odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne poprzez zapewnienie dostępu do sanitariatów.   

3.7.1 Ochrona czystości powietrza 

Ochrona czystości powietrza została zapewniona poprzez zastosowanie w budynku wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją oraz grawitacyjnej. Budynek oraz elementy wyposażenia 

zostały zaprojektowane z materiałów nieemitujących związków (gazy, pary, pyły), szkodliwych dla zdrowia lub 

zapachowych w stopniu przekraczającym dopuszczalne stężenia. 
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3.7.2 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi 

Budynek oraz elementy wyposażenia zostały zaprojektowane z materiałów spełniających wymagania 

przepisów odrębnych, w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Obiekt 

będzie wzniesiony poza strefami, w których występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola 

elektromagnetycznego. 

3.7.3 Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną 

Budynek zabezpieczono za pomocą drenażu zewnętrznego, przed infiltracją wody do wnętrza oraz 

zawilgoceniem. Teren wokół budynku ukształtowano w taki sposób, aby zapewniać swobodny spływ wody 

opadowej od budynku. Ściany fundamentowe budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku 

zabezpieczono przeciwwilgociowo. Dach zaprojektowano ze spadkiem, umożliwiającym odpływ wód opadowych i 

z topniejącego śniegu do rynien i rur spustowych. Zastosowane rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne 

zewnętrznych przegród budynku, warunki cieplno-wilgotnościowe, a także intensywność wymiany powietrza w 

pomieszczeniach zapobiegają powstawaniu zagrzybienia. 

3.8 Ochrona przed hałasem i drganiami 

 Budynek, ze względu na funkcję, nie wpłynie pod względem emisji hałasu negatywnie na środowisko.  

Przegrody oddzielające poszczególne mieszkania oraz oddzielające mieszkania od klatki schodowej 

zaprojektowano jako akustyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami min. 50dB. Ściany oddzielające 

pomieszczenia w obrębie tego samego mieszkania min. 35dB 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH 

4.1 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

Wg  TOM I – część konstrukcyjna w technologii tradycyjnej oraz wg TOM II – projekt konstrukcji 

modułowej.  

4.2 Elementy architektoniczne 

4.2.1 Fundamenty 

Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku i muru oporowego na ławach i stopach 

fundamentowych, żelbetowych z betonu C25/30. Fundamenty należy wykonać na warstwie podkładowej z betonu 

klasy C8/10 o grubości 10 cm. Pod fundamentami wykonać izolację przeciwwilgociową w postaci dwóch warstw 

papy podkładowej termozgrzewalnej. Wszystkie elementy betonowe zagłębione w gruncie zabezpieczyć dwiema 

warstwami izolacji bitumicznej, powłokowej. W pobliżu istniejących ścian i fundamentów roboty wykonywać 

odcinkowo. Szczegóły przyjmować zgodnie z TOM I – część konstrukcji w technologii tradycyjnej. 

4.2.2 Ściana oporowa 

Od strony północnej zaprojektowano monolityczną, żelbetową ścianę oporową, o przekroju w kształcie 

litery L Z BETONU c25/30. Wszystkie elementy betonowe zagłębione w gruncie zabezpieczyć dwiema warstwami 

izolacji bitumicznej, powłokowej. Szczegóły wg TOM I – część konstrukcji w technologii tradycyjnej. 
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Wzdłuż ściany oporowej wykonać drenaż rurowy w obsypce filtracyjnej z żwiru płukanego - wg części 

instalacyjnej. Wykop zasypać pospółką. Zasypanie wykopu prowadzić warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 

gruntu. 

4.2.3 Ściany w technologii tradycyjnej 

ŚCIANY FUNDAMENTOWE I PIWNICZNE 

Ściany fundamentowe i piwniczne wykonać z bloczków betonowych z betonu C12/15 o gr. 24 i 25 cm przy użyciu 

zaprawy cementowej klasy M10. Elementy zagłębione w gruncie zabezpieczyć przeciwwilgociowo izolacją 

powłokową oraz termicznie styropianem EPS100 gr. 12 cm. W ścianach zaprojektowano trzpienie żelbetowe i 

wieńce zgodnie z TOM I – część konstrukcji w technologii tradycyjnej. 

ŚCIANY DZIAŁOWE 

Ścianki działowe w piwnicy przewidziano z bloków silikatowych o grubości 12 cm, klasy 15 MPa murowane 

na zaprawie systemowej. 

ŚCIANA ODDZIELENIA P-POŻ. 

 Dodatkowo zaprojektowano wzdłuż granicy wschodniej ścianę przeciwpożarową oddzielającą 

przedmiotowy budynek od sąsiedniego. Ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 24 cm na zaprawie 

systemowej. Wzmocniona trzpieniami i wieńcami żelbetowymi. Szczegóły wg TOM I – część konstrukcji w 

technologii tradycyjnej. 

ŚCIANA FRONTOWA 

Istniejącą ścianę frontową należy zabezpieczyć, wzmocnić i poddać renowacji. W elewacji przewidziano 

obniżenie parapetów okiennych na parterze o ok. 11 cm od stromy wewnętrznej i 26 cm od strony zewnętrznej. 

Ostateczny poziom wyznaczyć po ustaleniu nowego poziomu parteru: parapety na wysokości 90 cm od strony 

wnętrza i 93 cm od strony zewnętrznej. 

Przewidziano oczyszczenie elewacji ceglanej za pomocą środków chemicznych. Dodatkowo 

zaprojektowano izolację istniejącej ściany poniżej terenu poprzez wykonanie izolacji powłokowej w pionie i 

poprzez iniekcje w poziomie. Szczegółowy sposób wykonania izolacji oraz renowacji cegły wg projektu 

wykonawczego. 

4.2.4 Stropy w technologii tradycyjnej 

 Nad piwnicą przewidziano strop w odporności p-poż REI120 żelbetowy, monolityczny z betonu C25/30, 

oparty na belkach żelbetowych lub ścianach za pośrednictwem żelbetowych wieńców. Szczegóły wg TOM I – część 

konstrukcji w technologii tradycyjnej. Na stropie żelbetowym będą ustawiane moduły w konstrukcji stalowej.  

 Zaprojektowano następujące warstwy stropu pomiędzy piwnica i parterem (połączenie technologii 

tradycyjnej z modułową): 

▪ warstwa posadzki 

▪ płyta cementowo-wiórowa gr 24 mm 

▪ paroizolacja 

▪ konstrukcja stalowa 140x80 mm / 200x80 mm w rozstawie maks. 662 mm - wg proj. konstrukcji 

modułowej 
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▪ pustka powietrzna 

▪ folia PE 

▪ strop żelbetowy gr 12 cm 

▪ tynk cementowo-wapienny 

4.2.5 Podłoga na gruncie 

W pomieszczeniach piwnicznych zaprojektowano podłogę na gruncie w konstrukcji betonowej o 

następujących warstwach: 

▪ płytki gresowe układane na kleju gr.2,0cm 

▪ wylewka cementowa gr. 5,0 cm, 

▪ folia PE 0,3 mm, 

▪ styropian EPS 100 gr. 10,0 cm (2x5 cm), 

▪ folia PE 0,3 mm, 

▪ chudy beton C8/10 zbrojony siatką stalową Ø6, oczka 15x15 cm gr. 10,0 cm, 

▪ podsypka piaskowa  

4.2.6 Ściany i stropy w technologii modułowej stalowej 

 Ściany modułowe zaprojektowano jako szkieletowe. Ściany zewnętrzne oparte na bezmostkowym  

kompozycie konstrukcyjnym, poszyte z zewnątrz płytami cementowo-wiórowymi i materiałem wykończeniowym, 

od środka wykończone płytami gipsowo-włóknowymi (ogniochronnymi),  izolacja termiczna z wełny skalnej gr. 

20cm, zabezpieczona warstwą foli paroizolacyjnej od środka i wysokoparoprzepuszczalnej od zewnątrz. 

Podłogi i stropy modułowe zaprojektowano jako stalowe konstrukcje rusztowe, poszyte płytami 

cementowo-wiórowymi; pomiędzy rusztem stropu izolacja termiczna z wełny skalnej gr 14 cm. W mieszkaniach 

oraz na klatce schodowej zaprojektowano sufit podwieszony z płyt GK na ruszcie systemowym, pomiędzy stropem 

i sufitem podwieszonym przewidziano przestrzeń instalacyjną. 

Szczegółowe warstwy przegród budowlanych wg rys. A7. 

4.2.7 Stropodach 

Stropodach zaprojektowano jako tradycyjny na warstwie konstrukcyjnego rusztu stalowego z profili 

zamkniętych 140x80/200x80mm w rozstawie maks.662mm obłożonego z dwóch stron jedną warstwą płyt 

cementowo-wiórowych. Pomiędzy konstrukcją przewidziano wełnę mineralną o gęstości min.45 kg/m3 i 

gr.140mm. Powyżej izolacja termiczna ze styropianu EPS100 układana w spadku 1,5%. Pokrycie wierzchnie 

stropodachu stanowić będzie membrana dachowa układana na welonie szklanym o masie powierzchniowej 

120g/m2, gr.1,6cm.  

 Attyki zabezpieczyć za pomocą izolacji przeciwwodnych, ich koronę zwieńczyć obróbką blacharską z blachy 

ocynkowanej, powlekanej poliestrem w kolorze czarnym RAL 9004. 

 Odprowadzenie wody z dachu za pomocą spadków do rur spustowych wewnętrznych. 

 Wyjście na dach zapewniono poprzez wyłaz dachowy zlokalizowany na klatce schodowej – szczegóły wg 

4.2.11. 
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4.2.8 Komin 

Projektuje się systemowy komin spalinowy przewód powietrzno-spalinowy ze stali szlachetnej 

ø110/160mm. Szczegóły dotyczące montażu oraz poszczególnych elementów składowych kominów przyjmować 

zgodnie z wytycznymi producenta. Komin należy obudować ścianami EI30 szkieletowymi z płyt GK na ruszcie 

systemowym, izolacja z wełny mineralnej. Obok przewodu komina spalinowego projektuje się systemowy komin 

wentylacji grawitacyjnej o powierzchni powierzchni efektywnej min. 200cm2 

4.2.9 Izolacje termiczne 

Przewiduje się następujące rodzaje izolacji termicznej: 

▪ ściana piwniczna – styropian EPS 100 gr. 12 cm (=0,036 W/(mK)); 

▪ ściana zewnętrza frontowa – wełna mineralna gr. 15 cm (=0,035 W/(mK)); 

▪ ściany zewnętrzne pozostałe – wełna mineralna gr. 20 cm (=0,039 W/(mK)); 

▪ podłoga na gruncie – styropian EPS 100 gr. 10 cm (=0,04 W/(mK)); 

▪ strop nad przejazdem – wełna mineralna 14+10 cm (=0,035 W/(mK)); 

▪ stropodach – wełna mineralna gr. 14 cm (=0,035 W/(mK)) i styropianem EPS 100 gr. min. 12cm 

(=0,04 W/(mK)); 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody – zgodnie z wymogami WT 2021r. 

Obliczenia współczynników przenikania ciepła przez przegrody budynku wykonano na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów. 

 

▪ ŚCIANA PIWNICZNA 

L.P. Opis 
d  Rsi, R, Rse Uc 

[m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

1 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi - - 0,13 - 

2 Bloczek betonowy 0,25 1,700 0,147 - 

3 Rapówka cementowa 0,015 0,180 0,044 - 

4 Hydroizolacja powłokowa - - - - 

5 Styropian EPS100  0,12 0,036 3,333 - 

6 Folia kubełkowa - - - - 

7 Równoważny opór gruntu Rg - - 1,30 - 

Razem: 0,605 - 4,954 0,20 ≤ 0,20 

Przyjęto ocieplenie ściany styriopianem EPS100 o grubości 12 cm (=0,036 W/(mK)).. 

 

▪ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FRONTOWA  

L.P. Opis 
d  Rsi, R, Rse Uc 

[m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

1 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi - - 0,13 - 

2 Płyta gipsowo-włóknowa 0,0125 0,23 0,05  

3 Pustka powietrzna 0,02 - - - 



ARCHiTEKT studio projektowe 

 

 40 

3 Wełna mineralna  0,150 0,035 4,28 - 

4 Cegła 0,43 0,77 0,56 - 

5 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej Rse - - 0,04 - 

Razem: 0,795 - 5,06 0,198≤ 0,20 

Przyjęto ocieplenie ściany wełna mineralna o grubości 15 cm (=0,035 W/(mK)). 

 

▪ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BOCZNA ZACHODNIA 

L.P. Opis 
d  Rsi, R, Rse Uc 

[m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

1 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi - - 0,13 - 

2 Płyta gipsowo-włóknowa 0,0125 0,23 0,05  

3 Folia paroizolacyjna - - - - 

4 Wełna mineralna / / konmpozyt konstrukcyjny 0,20 0,039 5,13 - 

5 Folia wysokoparoprzepuszczalna - - - - 

6 Płyta włókno-cementowa 0,016 0,60 0,027 - 

7 Pustka powietrzna / konsole wsporcze - - - - 

6 Płyta włókno-cementowa 0,024 0,60 0,067 - 

7 Płytka klinkierowa 0,014 0,77 0,018 - 

8 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej Rse - - 0,04 - 

Razem: 0,495 - 5,462 0,183≤ 0,20 

Przyjęto ocieplenie ściany wełna mineralna o grubości 20 cm (=0,039 W/(mK)). 

 

▪ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BOCZNA WSCHODNIA (OD STRONY BUDYNKU SĄSIEDNIEGO)  

L.P. Opis 
d  Rsi, R, Rse Uc 

[m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

1 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi - - 0,13 - 

2 Płyta gipsowo-włóknowa 0,0125 0,23 0,05 - 

3 Folia paroizolacyjna - - - - 

4 Wełna mineralna / konmpozyt konstrukcyjny 0,20 0,039 5,13 - 

5 Folia wysokoparoprzepuszczalna - - - - 

6 Płyta cementowo-wiórowa 0,016 0,15 0,1 - 

7 Pustka powietrzna - - - - 

8 Ściana z bloczków silikatowych 0,24 0,9 0,27 - 

9 Ściana sąsiedniego budynku - - - - 

10 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej Rse - - 0,04 - 

Razem: 0,415 - 5,72 0,175≤ 0,70 

Przyjęto ocieplenie ściany wełna mineralna o grubości 20 cm (=0,039 W/(mK)). 

 

▪ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYLNA (PÓŁNOCNA)  

L.P. Opis d  Rsi, R, Rse Uc 
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[m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

1 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi - - 0,13 - 

2 Płyta gipsowo-włóknowa 0,0125 0,23 0,05 - 

3 Folia paroizolacyjna - - - - 

4 Wełna mineralna / konmpozyt konstrukcyjny 0,20 0,039 5,13 - 

5 Folia wysokoparoprzepuszczalna - - - - 

6 Płyta cementowo-wiórowa 0,016 0,15 0,1 - 

7 Konsole wsporcze / pustka powietrzna 0,05 - -  

8 Płyta hpl 0,01 - - - 

9 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej Rse - - 0,04 - 

Razem: 0,415 - 5,45 0,183≤ 0,20 

Przyjęto ocieplenie ściany wełna mineralna o grubości 18 cm (=0,039 W/(mK)). 

 

 

▪ PODŁOGA NA GRUNCIE W PIWNICY 

L.p. Opis 
d  Rsi, R, Rse Uc 

[m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

1. Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi - - 0,170 - 

2. Płytki gresowe 0,020 - - - 

3. Wylewka cementowa  0,050 1,0 0,05 - 

4. Folia PE 0,3 - - - - 

5. Styropian EPS100 0,100 0,04 2,5 - 

6. Folia PE 0,3 - - - - 

7. Płyta betonowa zbrojona siatką 0,100 1,050 0,095 - 

8. Podsypka piaskowa 0,250 2,000 0,125 - 

9. Równoważny opór gruntu Rg - - 1,500 - 

Razem: 0,580 - 4,44 0,225 ≤ 0,30 

Przyjęto ocieplenie podłogi na gruncie styropianem EPS 100 gr. 10cm (=min. 0,04 W/(mK)). 

 

▪ STROP NAD PRZEJAZDEM 

L.p. Opis 
d  Rsi, R, Rse Uc 

[m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

1 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi - - 0,100 - 

2 Płytki gresowe 0,020 - - - 

3 Płyta cementowo-wiórowa 0,024 0,15 0,16 - 

4 Pustka powietrzna/konstrukcja stalowa - - - - 

5 Płyta cementowo-wiórowa 0,012 0,15 0,08 - 

6 Folia paraizolacyjna - - - - 

7 
Wełna mineralna / konstrukcja stalowa wypełniona 

pianką PUR 
0,14 0,035 4,0 - 

8 Płyta cementowo-wiórowa 0,012 0,15 0,08  

9 Płyta G-K 0,0125 0,23 0,05  
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10 Wełna mineralna 0,10 0,035 2,86  

11 Płyta cementowo-wiórowa 0,024 0,15 0,16 - 

12 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej Rse - - 0,040 - 

Razem: 0,540 - 7,53 0,133 ≤ 0,15 

Przyjęto ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 14+10cm (=0,035 W/(mK))  

▪ STROPODACH 

L.p. Opis 
d  Rsi, R, Rse Uc 

[m] [W/mK] [m2K/W] [W/m2K] 

1 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi - - 0,100 - 

2 Płyta G-K na ruszcie systemowym 0,0125 0,23 0,05 - 

3 Pustka powietrzna - - -  

4 Płyta G-K 0,0125 0,23 0,05  

5 Płyta cementowo-wiórowa 0,016 0,15 0,1  

6 Folia paraizolacyjna - - - - 

7 
Wełna mineralna / konstrukcja stalowa wypełniona 

pianką PUR 
0,14 0,035 4,0 - 

8 Płyta cementowo-wiórowa 0,016 0,15 0,1  

9 Styropian EPS100 min. 12cm 0,12 0,04 3,0  

10 Welon szklany - - - - 

11 Membrana dachowa gr. 2mm  - - - - 

12 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej Rse - - 0,040 - 

Razem: 0,540 - 7,44 0,134 ≤ 0,15 

Przyjęto ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 14cm (=0,035 W/(mK)) i styropianem gr. min, 12cm (=0,04 

W/(mK)). 

4.2.10 Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa 

Izolacja poziomą należy zastosować: 

▪ podłoga na gruncie – 1 warstwa folii budowlanej PE gr. 0,3 mm pod i na izolacji termicznej, 

▪ ława fundamentowa – 2 warstwy papy układanej na warstwie chudego betonu, 

▪ strop nad piwnicą – 1 warstwa folii PE oraz folia paroizolacyjna 

▪ stropodach – membrana dachowa na welonie szklanym oraz folia paroizolacyjna 

 

Izolację pionową należy zastosować: 

▪ ława i ściana fundamentowa – 1 warstwa izolacji powłokowej pod izolacją termiczną i 1 warstwa folii 

kubełkowej na izolacji termicznej, 

▪ ściany modułowe zewnętrzne – folia paroizolacyjna oraz folia wysokoparoprzepuszczalna 

 

Szczegół przyjmować zgodnie z rys. A/7 zestawienie warstw przegród budowlanych. 
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4.2.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna: 

Na elewacji frontowej projektuje się okna drewniane, łukowe otwieralno-uchylne, w kolorze białym, z 

podziałami nawiązującymi do istniejących. W kotłowni przewidziano okno w odporności EI60, stałe. Na elewacji 

północnej projektuje się okna aluminiowe, otwieralno-uchylne oraz przesuwne w kolorze czarnym RAL 9004.   

Współczynnik  przenikania ciepła dla całego okna min. 1,1 W/m2K.  

Parapety zewnętrzne na elewacji frontowej ceglane istniejące. Na elewacji tylnej parapety stalowe, 

ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor czarny.  

Parapety wewnętrzne MDF  w kolorze białym. 

Stolarka drzwiowa: 

 Drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne w kolorze czarnym RAL 9004 oraz drzwi główne wejściowe z 

przeszkleniem. Współczynnik przenikania ciepła drzwi min. 1,5 W/m2K. Szczegółowe informacje dotyczące stolarki 

wg rys. A/9 – A/11 oraz wg projektu wykonawczego. 

Drzwi wewnętrzne wydzielające wiatrołap aluminiowe jednoskrzydłowe, przeszklone w kolorze czarnym RAL 9004. 

 Drzwi wejściowe do mieszkań drewniane jednoskrzydłowe antywłamaniowe, ościeżnica stalowa, światło 

przejścia min. 90x200cm. 

 Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach jednoskrzydłowe drewniane, bezprzylgowe, pełne. Ościeżnice 

bezprzylgowe regulowane. Wszystkie drzwi podcięte w celu uzyskania otworu wentylacyjnego o min. pow. 

0,022m2. Drzwi w mieszkaniach dostosowanych do os. niepełnosprawnych o wym. 90x200cm w świetle przejścia, 

w pozostałych mieszkaniach o wym. 80x200cm 

 Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń piwnicznych jednoskrzydłowe, stalowe pełne o wym. 80x200 w 

świetle przejścia. Do pomieszczeń technicznych wykonać drzwi o odporności p.poż.EI30.  

 Szczegółowe informacje dotyczące stolarki wg rys. A/9 – A/11 oraz wg projektu wykonawczego. 
 

Okno wyłazowe 

Na klatce schodowej przewidziano wyłaz na dach w formie  wyłazu dachowego do dachów płaskich o 

wymiarach 90x80 cm w świetle przejścia.  Wyłaz w klasie NRO, o podstawie prostej z blachy stalowej ocynkowanej. 

Przekrycie kopułką akrylową.  Współczynnik przenikania ciepła min. 1,1 W/m2K.  

4.2.12 Wykończenie wewnętrzne 

  Wszystkie materiały wykończeniowe wewnętrzne zgodnie z projektem wykonawczym. 

4.2.13 Wykończenie zewnętrzne 

Elewacja frontowa 

  W projekcie przewidziano zachowanie elewacji frontowej w istniejącej formie. Założono jedynie obniżenie 

parapetów okien na parterze oraz zamurowanie okienek piwnicznych. Do zamurowania oraz przełożenia 

parapetów ceglanych należy wykorzystać cegłę pozyskaną z rozbiórki. Przewidziano oczyszczenie elewacji ceglanej 

za pomocą środków chemicznych. Dodatkowo zakłada się izolację ściany frontowej poniżej terenu poprzez 
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wykonanie izolacji pionowej powłokowej oraz izolacji poziomej za pomocą iniekcji. Szczegóły wg projektu 

wykonawczego. 

Elewacje boczne 

Wykończenie elewacji bocznych zaprojektowanu jako okładzinę ceramiczną z płytek klinkierowych dostosowanych 

do istniejącej cegły. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie budowy po wykonaniu czyszczenia fasady 

istniejącej.  

Wzdłuż elewacji wschodniej ściana murowana z bloczków silikatowych gr 24 cm wzmocniona trzpieniami i belkami 

żelbetowymi (ściana dylatacyjna). Na odcinkach poza obrysem budynku sąsiedniego Okładzina klinkierowa 

układana bezpośrednio na ścianie.   

Elewacja zachodnia wykonana jako wentylowana mocowana do konstrukcji modułowej odsunięta od konstrukcji 

głównej na konsolach wsporczych na zróżnicowaną odległość w celu uzyskania lica ściany po śladzie ściany 

istniejącej. Okładzina z płytek klinkierowych mocowana do płyty cementowo-wiórowej wspartej na podkonstrukcji 

systemowej. 

Elewacja tylna 

Elewacja tylna wentylowana wsparta na konstrukcji modułowej, o współczesnych walorach estetycznych, o 

zróżnicowanej płaszczyźnie uzyskanej przez przesunięcia poszczególnych modułów. Dzięki przesunięciom uzyskano 

logie i tarasy dostępne z mieszkań. 

Okładzina elewacji tylnej z płyt HPL odpornych na działanie czynników atmosferycznych, w kolorze czarnym na 

systemowej podkonstrukcji 

5. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU 
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

 Parter budynku, jak i cały teren, dostosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne: 

▪ Wejście główne do obiektu zapewniono z poziomu terenu. 

▪ Szerokości drzwi w mieszkaniach na parterze (90 cm) dostosowana do osób niepełnosprawnych, 

▪ Łazienki w mieszkaniach usytuowanych na parterze, przystosowane dla osób niepełnosprawnych pod 

względem wyposażenia i ergonomii, 

▪ W całym budynku zastosowano posadzki antypoślizgowe, 

▪ Brak progów w budynku, 

6. DANE TECHNOLOGICZNE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE OBIEKTU USŁUGOWEGO, 
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO 

6.1 Procesy technologiczne 

W budynku nie będą zachodziły żadne procesy technologiczne. 

6.2 Wyposażenie 

W projekcie zakłada się wyposażenie pomieszczeń sanitarnych oraz ogólnodostępnych w przybory sanitarne 

zgodnie z częścią rysunkową. W aneksach kuchennych przewidziano wyposażenie w zlew oraz kuchenkę. 

Szczegóły dotyczące wyposażenia przyjmować zgodnie z projektem wykonawczym. 
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7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU  
BUDOWLANEGO LINIOWEGO 

 Nie dotyczy. 

8. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE 

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego zakłada wyposażenie budynku mieszkalnego  wyposażony 

będzie w instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektu. Wszystkie dane zawarto w odpowiednich 

opracowaniach branżowych. 

Wszystkie instalacje są projektowane na nowo: 

▪ Instalacja grzewcza z kotłownią gazową, 

▪ Instalacja wodno-kanalizacyjna, 

▪ Instalacja wentylacji mechaniczno-nawiewnej z rekuperacją 

▪ Instalacja klimatyzacji 

▪ Instalacja elektryczna i oświetleniowa, 

▪ Instalacja odgromowa, 

▪ Instalacja oświetlenia awaryjnego, 

▪ Instalacja alarmowa przeciwpożarowa 

Szczegóły przyjmować wg projektów instalacyjnych.   

9. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ 
INSTALACJI TECHNICZNYCH ICH WPŁYW NA BUDYNEK 

Projektowane rozwiązania instalacyjne nie mają zasadniczego wpływu na architekturę obiektu. Szczegóły wg 

opracowań branżowych. 

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Wg załącznika 

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO  
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Inwestycja nie będzie oddziaływać niekorzystnie na środowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane i nie 

stanowi zagrożenia dla nich.  

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 

Przewiduje dostarczanie wody na zasadach ujętych w załączonych warunkach technicznych z  wodociągu 

gminnego. 

 Ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z załączonymi warunkami 

technicznymi. 

 Ścieki deszczowe z dachu budynku, drenażu opaskowego oraz nawierzchni utwardzonych wraz 

z wycieraczkami zewnętrznymi odprowadzane będą do kanalizacji ogólnospławnej. 
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b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i 

zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Brak 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

Przewiduje się następujące rodzaje odpadów: 

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  

15 01 04 Opakowania z metali  

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe  

15 01 07 Opakowania ze szkła  

20 02 Odpady z ogrodów i parków 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

Odpady zmieszane będą gromadzone w kontenerach na kółkach o pojemności 1100 l, natomiast odpady 

segregowane w pojemnikach do segregacji o pojemności 240 l.  

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 

rozprzestrzeniania się, 

Brak 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

Brak negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.  

Przewiduje się wycinkę drzew na podstawie pozwolenia na wycinkę. 

12. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SĄ 
DOSTĘPNE TECHNICZNE, ŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE  
MOŻLIWOŚCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO. 

Wg załącznika 

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze 

zmianami) obiekt zakwalifikowano do katedgori zagrożenia ludzi ZLIV w klasie D. 

13.1 Parametry użytkowe obiektu 

▪ Liczba kondygnacji  .................................... 4  (piwnica + 3 kondygnacje nadziemne) 

▪ Wysokość budynku  ...................................................................................... 11,34 m   
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▪ grupa wysokości  ............................................................................ budynek niski [N] 

▪ Powierzchnia użytkowa  ............................................................................ 706,90 m2 

▪ Kubatura brutto  .................................................................................... 3 375,80 m3 

13.2 Usytuowanie 

Budynek usytuowany w pierzei budynków wzdłuż ul. Chrobrego. Od strony wschodniej przylega do 

budynku sąsiedniego – ściana dylatacyjna jest jednocześnie ścianą oddzielenia p-poż w odporności REI60. Od 

strony zachodniej brak zabudowy. Działka sąsiednia przeznaczona w MPZP na tereny KDX (teren ogólnodostępnych 

ciągów pieszojezdnych) w związku z tym na działce tej brak możliwości zabudowy.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych przedmiotowy budynek nie wymaga 

doprowadzenia drogi przeciwpożarowej. 

13.3 Klasyfikacja pożarowa obiektu 

Zgodnie z funkcją projektowany budynek mieszkalny klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV. 

Część podziemną budynku zaliczona do ZL, przy czym ze względu na wysokość budynku (budynek niski – nie 

wliczono części podziemnej), została ona oddzielona przegrodami oddzielenia przeciwpożarowego (strop i ściany) 

o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120 i drzwiami EI60. 

13.4 Klasa odporności pożarowej 

Dla ZLIV w klasie D przyjęto: 

− konstrukcja gówna nośna  ............................................................................. R30 

− stropy międzykondygnacyjne REI30, strop oddzielający piwnicę  ............ REI120 

− ściany zewnętrzne  ........................................................................................ EI30 

− ściana przeciwpożarowa wzdłuż granicy wschodniej  ................................ REI60 

− ściany wydzielające mieszkania  ................................................................... EI30 

− odcięcie części podziemnej  .................................................... REI120; drzwi EI60 

− pasy miedzykondygnacyjne szer. 80cm ........................................................ EI30 

− ściany działowe  ............................................................................................ NRO 

− pokrycie dachu  ............................................................................................. NRO 

− wydzielenie szachtów ..................................................................................  EI30 

− wydzielenie pomieszczeń technicznych w piwnicy ..................  REI60; drzwi EI30 

− wydzielenie kotłowni gazowej oraz pomieszczenia na odpadki ................... EI60 

13.5 Podział na strefy pożarowe 

Cały budynek stanowi jedną strefę pożarowa o łącznej powierzchni 706,90 m2 < 8000m2 (dopuszczalna 

wielkość strefy pożarowej dla ZLIV – niski). Piwnica została wydzielona przegrodami REI120 i drzwiami EI60 ze 

względu na wysokość budynku (zgodnie z § 212 pt 5). 
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13.6 Warunki ewakuacji 

Budynek posiada jedną klatkę schodową zlokalizowaną centralnie i jedno wyjście ewakuacyjne z 

kondygnacji nadziemnych oraz jedno wyjście ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej bezpośrednio na zewnątrz. 

Obydwa wyjścia zamykane są drzwiami o szer. 90cm w świetle przejścia. Kierunek otwierania drzwi zgodny z 

kierunkiem ewakuacji. Szerokość biegów klatki schodowej wynosi 122 w świetle balustrad (min. 120cm wg WT), 

głębokość spoczników wynosi 193cm i 174cm (min. 150cm wg WT). Szerokość biegu klatki schodowej w piwnicy 

107cm (min. 80cm wg WT), głębokość spocznika w piwnicy wynosi 137,5cm (min. 80 cm wg WT). Maksymalna 

długość dojścia ewakuacyjnego wynosi 38,2m i nie przekracza 60m dopuszczalnego w przypadku jednego dojścia. 

Drogi ewakuacyjne należy oznakować znakami ewakuacyjnymi oraz zastosować oświetlenie awaryjne 

zgodnie z PN. 

13.7 Dobór instalacji użytkowych 

INSTALACJA GRZEWCZA 

Budynek wyposażony będzie w instalację centralnego ogrzewania – zasilaną z kotła gazowego 

kondensacyjnego dwufunkcyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni na parterze. Wewnętrzna instalacja 

c.o. będzie zasilana czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50oC. Instalację c.o. zabezpieczona będzie zgodnie z 

PN-B-02414. Instalacja będzie zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem 

bezpieczeństwa. Zaprojektowany system ogrzewania nie stwarza bezpośredniego zagrożenia pożarowego dla 

obiektu. 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA 

Budynek mieszkalny wyposażony będzie w zasilanie elektryczne z miejskiej sieci energetycznej, w instalację 

odgromową, główny wyłącznik prądu oraz dodatkowo w system alarmu przeciwpożarowego zgodnie z częścią 

branżową.  

 

UWAGI 
Przy zastosowanie materiałów i technologii należy stosować się do zaleceń producentów. Wszystkie prace 

należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, ślusarską, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami oraz 

zgodnie z przepisami BHP. 
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