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Część opisowa  
 

A. DANE OGÓLNE  
 

1. Podstawa opracowania. 
 

Podstawę  opracowania  stanowią: 
• Umowa zawarta pomiędzy zamawiającym:  

Miasto Rybnik 
ul. Bolesława Chrobrego 2 
44-200 Rybnik 

a biurem projektowym: 
Koszt - Bud  
Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych 
Dariusz Majer 
44-190 Knurów  
Ul. Dworcowa 10/3 

• Mapa do celów projektowych 

• Wizja lokalna na obiekcie, inwentaryzacja fotograficzna, pomiary wysokościowe, 

inwentaryzacja budowlana obiektów przeznaczonych do rozbiórki 

• Inwentaryzacja budowlana budynku dostarczona przez Zamawiającego  

• Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego budynku dostarczona przez 

Zamawiającego 

• Opinia geotechniczna 

• Warunki przyłączenia do sieci gazowej 

• Uzgodnienie branŜowe w zakresie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego 

• Warunki Tauron – Na podstawie złoŜonych wniosków, pismem z dnia 18 lipca 

2019 r, gestor sieci energetycznej Tauron Dystrybucja zapewnił o moŜliwościach 

technicznych zwiększenia mocy w budynkach przy ul. Przemysłowej 17; 17A; 19; 

19A; 21; 21A; 23; 23A; 27 Nr sprawy kolejno: 19-07/16-66; 19-07/16-67; 19-07/16-

68; 19-07/16-69; 19-07/16-70; 19-07/16-71; 19-07/16-75; 19-07/16-76; 19-07/16-

77. Z uwagi na charakter obiektu ‘’Budynek wielorodzinny‘’ i obowiązujące prawo 

energetyczne – przyłączenia do poszczególnych mieszkań zostaną dokonane po 

wystąpieniu z wnioskiem o przyłączenie do sieci uŜytkowników poszczególnych 

mieszkań.  

• Właściwe dla tematu Polskie Normy i akty prawne, w szczególności: 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290, 

961, 1165, 1250, 2255) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. poz.462) 
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o Rozporządzenie 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, z późniejszymi zmianami) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, 

poz.1133) z późniejszymi zmianami 

o PN-EN 1990:2004/Ap1  Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji  

o PN-EN 1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. 

Część 1-1: Oddziaływanie ogólne. CięŜar 

objętościowy, cięŜar własny, obciąŜenia uŜytkowe 

w budynkach. 

o PN-EN 1991-1-3:2005  Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. 

Część 1-3: Oddziaływanie ogólne – ObciąŜenie 

śniegiem 

o PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 

o PN-EN 1991-1-1   ObciąŜenia budowli - obciąŜenia stałe 

o PN-82/B-02003     ObciąŜenia budowli - podstawowe obciąŜenia 

technologiczne i montaŜowe 

o PN-B-03264: 2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

o PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

o PN-B-03002: 1999/Ap1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 

i obliczanie. 

o PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenie, symbole, podział i opis 

gruntów. 

o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• Literatura techniczna 

• Ustalenia z Inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

 
1. Przedmiot inwestycji 
(przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niŜ jeden 

obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów) 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont budynku wielorodzinnego 

znajdującego się w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a na działce o nr ewidencji 

geodezyjnej 2563/260 – obręb Ligota. 

W skład całego zamierzenia projektowego związanego z przedmiotem inwestycji 

wchodzi:  

• rozbiórka ścian wewnętrznych budynku (ścian nadziemnych oraz piwnicznych), 

stropów między kondygnacyjnych, dachu oraz pozostałych struktur wewnętrznych 

budynku – zakładający pozostawienie w oryginalnej formie tylko ścian 

zewnętrznych budynku (wraz z fundamentami); 

• wzmocnienie, zabezpieczenie, uzupełnienie pozostałej, istniejącej konstrukcji 

budynku na okres realizacji prac budowlanych oraz po ich zakończeniu; 

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ścianach zewnętrznych (z zachowaniem 

istniejącego kształtu i wielkości otworów); 

• przebudowa klatek schodowych; 

• przebudowa struktury wewnętrznej budynku (kondygnacji nadziemnych oraz 

piwnic) wykorzystując technologię budownictwa modułowego z konstrukcją 

stalową;  

• wykonanie dachu budynku z nawiązaniem do jego pierwotnej formy; 

• remont konserwatorski istniejącej elewacji. 

 

Zakres opracowania  
Zakres opracowania mie ści si ę w granicy działki Inwestora i został 

oznaczony na planie zagospodarowania terenu.  
Zakres opracowania obejmuje modernizacj ę budynku wielorodzinnego, 

wraz z przebudow ą schodów wej ściowych do budynku oraz monta Ŝem platformy 
dźwigowej. 

Szczegóły zakresu opracowania zamieszczone zostały w części rysunkowej 
oraz w opisowej niniejszego opracowania.  

Zakres oddziaływania inwestycji mie ści si ę w granicach działki 
inwestycyjnej o numerze 2563/260. 

 

2. Istniej ący stan zagospodarowania działki. 
(istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym 

rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego uŜytkowania) 
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2.1. Lokalizacja 

Adres:  Rybnik  ul. Przemysłowa 23a 

Nr działki:     2563/260 

Obręb ewid:    0019 Ligota 

Jednostka ewid: 247301-1 

2.2. Dostępność komunikacyjna. 

Budynek wielorodzinny posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Przemysłowa) 

poprzez system wewnętrznych ciągów pieszo – jezdnych. 

2.3. Ukształtowanie terenu 

Pod względem rzeźby i ukształtowania wysokościowego teren wokół budynku 

jest stosunkowo płaski. W chwili obecnej teren jest zagospodarowany. 

2.4. Uzbrojenie terenu 

Z uzyskanych podkładów geodezyjnych wynika, Ŝe teren objęty zakresem 

opracowania jest uzbrojony. Istnieją na nim: 

• Instalacja teletechniczna 

• Instalacja wodociągowa 

• Instalacja energetyczna 

• Instalacja kanalizacji deszczowej 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Teoretycznie wszystkie sieci są naniesione na mapie, jednakŜe nie wyklucza się 

istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urządzeń podziemnych, które nie 

były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach 

branŜowych. 

Zaleca się zachowanie szczególnej ostroŜności przy prowadzeniu robót 

ziemnych. Podczas robót ziemnych naleŜy zwrócić uwagę na stan odkrytych przewodów 

sieci i powiadomić o ich stanie odpowiednich gestorów sieci. 

2.5. Opis stanu istniejącego 

Działka, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny połoŜona 

jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada rzut wielokąta, 

nie jest ogrodzona. Dojazd i dojścia do budynku są utwardzone. 

Budynek podlegający przebudowie i remontowi znajduje się w północnej-

wschodniej części działki 2563/260. Wjazd i wyjazd zlokalizowany jest od strony 

południowej, od strony ul. Przemysłowej. Do budynku prowadzą dwa wejścia 

zlokalizowane od strony północno-wschodniej. Budynek wolnostojący graniczy od strony 

północno-wschodniej z terenami zielonymi na działce sąsiedniej nr 2565/260 (5,20m do 
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granicy działki), od strony południowo-zachodniej znajduje się wewnętrzny dziedziniec, a 

dalej w odległości 5,30m budynek gospodarczy (57,62m do granicy działki drogowej); od 

strony północno-zachodniej znajduje się wewnętrzna droga dojazdowa a dalej w 

odległości 7,0m budynek mieszkalny nr 21a (~85,0m do granicy działki); od strony 

południowo-wschodniej znajduje się wewnętrzna droga dojazdowa a dalej w odległości 

15,60m budynek mieszkalny nr 27 (43,78m do granicy działki). 

 

2.6. Opis projektowanych zmian 

Ze względu na zakres prac projektowych nie zmienia się sposobu 

zagospodarowania terenu. 

Zakres prac budowlanych nie ingeruje w znaczący sposób w zagospodarowanie 

terenu wokół budynku. Istniejąca infrastruktura techniczna na którą składają się 

przyłącza pozostaje bez zmian i jest wystarczająca dla potrzeb inwestycji (zgodnie z 

zapewnieniem wydanym przez gestorów sieci). Ze względu na poprawę efektywności 

energetycznej, do budynku zostanie doprowadzone przyłącze gazowe (wykonane przez 

gestora sieci na podstawie odrębnej umowy i odrębnego postępowania 

administracyjnego), zasilające gazową pompę ciepła. Projekt w swym zakresie nie 

zmienia układu komunikacyjnego, ukształtowania terenu i zieleni. 
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2.7. Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe elementów zagospodarowania terenu 

Ze względu na konieczność dostosowania wejść do budynku do wymagań 

zawartych w §68 oraz §69 Warunków Technicznych, do rozbiórki naleŜy przyjąć schody 

wejściowe do budynku wraz z murkami ograniczającymi schody. 

Podczas robót rozbiórkowych naleŜy się bezwzględnie stosować do przepisów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, póz. 

401). 

Teren rozbiórki naleŜy ogrodzić od pozostałej części działki. Wykonać naleŜy 

niezbędne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć pas terenu do 2 m od budynku 

z zakazem przebywania. NaleŜy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi 

oraz odzieŜ roboczą, kaski, okulary i rękawice ochronne oraz zaznajomieni z zakresem, 

kolejnością i sposobem wykonywania prac. 

UWAGA:  
Roboty rozbiórkowe winne by ć prowadzone pod nadzorem osoby 

uprawnionej do wykonywania robót budowlano – monta Ŝowych i rozbiórkowych.  
 

3. Projektowany stan zagospodarowania działki. 
(projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane 

z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg 

poŜarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpoŜarowe zaopatrzenie 

w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu) 

3.1. Opis ogólny rozwiązań projektowych 

Ze względu na zakres prac projektowych sposób zagospodarowania terenu 

zmienia się nieznacznie.  

Istniejąca infrastruktura techniczna na którą składają się przyłącza pozostaje bez 

zmian i jest wystarczająca dla potrzeb inwestycji (zgodnie z zapewnieniem wydanym 

przez gestorów sieci). Ze względu na poprawę efektywności energetycznej, do budynku 

zostanie doprowadzone przyłącze gazowe (wykonane przez gestora sieci na podstawie 

odrębnej umowy i odrębnego postępowania administracyjnego), zasilające gazową 

pompę ciepła. Ze względu na konieczność dostosowania wejść do budynku do 

aktualnych wymagań zawartych w WT naleŜy wykonać nowe schody wraz z murkami 

ograniczającymi oraz platformę dźwigową umoŜliwiającą wejście do budynku osobom 

niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Projekt w swym zakresie 

nie zmienia układu komunikacyjnego, ukształtowania terenu i zieleni. 
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3.2. Dostosowanie do M.P.Z.P. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części 

miasta Rybnika obejmującej obszar dz. Paruszowiec Piaski, zatwierdzonego uchwałą nr 

706/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 7 lipca 2014r., działka o numerze 

ewidencyjnym 2563/260 zlokalizowana wzdłuŜ ulicy Przemysłowej, znajduje się na 

terenach o symbolu 14.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ze 

względu na to iŜ budynek istnieje pominięto parametry i wskaźniki zabudowy. 
 
 

Wymagania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Rozwi ązania przyj ęte 
w projekcie 

Przeznaczenie 
podstawowe 

§14 ust.1  
zabudowa wielorodzinna; Warunek spełniony 

Przeznaczenie 
dopuszczalne 

§14 ust.2  
a) pomieszczenia usługowe oraz 
wolnostojące obiekty usługowe,  
b) zespoły garaŜy dla samochodów 
osobowych oraz garaŜe 
wielopoziomowe podziemne i 
nadziemne,  
c) parkingi dla samochodów 
osobowych,  
d) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi 
pieszo-jezdne, ścieŜki rowerowe, 
chodniki, zieleń urządzona, obiekty 
małej architektury,  
e) sieci i obiekty infrastruktury 
technicznej, 

Warunek spełniony 

Zasady kształtowania 
zabudowy Nie dotyczy – budynek istniejący 
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3.3. Geotechniczne warunki posadowienia 

Dla zadanego tematu zostały wykonane opinia geotechniczna i projekt 

geotechniczny, dokumentacja sporządzona przez pracownię LAB-ROAD Firma 

Badawczo-Usługowa. 

Podstawą prawną wykonania dokumentacji badań podłoŜa gruntowego jest 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. Ustaw nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).  

W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych w obrębie projektowanej 

inwestycji stwierdza się, Ŝe w poziomie posadowienia w obrębie lokalizacji obiektu 

budowlanego panują proste  warunki gruntowo-wodne i są dostateczne do posadowienia 

bezpośredniego. Zgodnie z rozporządzeniem projektowane obiekty z uwagi na rodzaj 

konstrukcji oraz warunki gruntowo-wodne proste naleŜy zaliczyć do II kategorii 
geotechnicznej . 

3.4. Opis szczegółowy zagospodarowania terenu 

• Roboty rozbiórkowe – Ze względu na konieczność dostosowania wejść do 

budynku do wymagań zawartych w §68 oraz §69 Warunków Technicznych, do 

rozbiórki naleŜy przyjąć schody wejściowe do budynku wraz z murkami 

ograniczającymi schody.  

• Schody zewnętrzne – Do budynku prowadzą dwa wejścia z schodami 

zewnętrznymi.  

o Schody nr 1:  

� szerokość biegu – 2,27m 

� szerokość spocznika – 1,65m 

� liczba stopni – 9x16,5x35cm 

o Schody nr 2:  

� szerokość biegu – 2,28m 

� szerokość spocznika – 1,55m 

� liczba stopni – 4x16,5x35cm 

Ławy fundamentowe o wymiarach 40x25 cm oraz 70x25 cm wykonane jako 

Ŝelbetowe monolityczne z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalą A-IIIN B500SP 

(4Ø12mm) oraz strzemionami A-0 St0S-b (Ø6mm) w rozstawie co 25 cm. 

Fundamenty posadowione będą na głębokości 50cm poniŜej poziomu terenu. 

NaleŜy wymienić grunt na mrozoodporny (pospółka) do granicy przemarzalności 

(1,0m p.p.t.). 

Bieg schodowy wejściowy do budynku zaprojektowano jako Ŝelbetowy oparty 

jednym końcem w ścianie budynku, a drugim końcem w projektowanym 

fundamencie. Schody wykonać jako płytowe. Bieg oraz spocznik gr. 15cm 

zbrojone siatką z prętów Ø12/12mm o oku 150x150mm. Projektuję wykonanie 
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schodów Ŝelbetowych monolitycznych z betonu C20/25 (B-25) i stali 

konstrukcyjnej klasy A-IIIN B500SP. Schody naleŜy obłoŜyć płytami lastryko gr. 

3cm zapobiegającym poślizgnięciu na wysokoelastycznej zaprawie 

hydrofobowej. Wszystkie powierzchnie betonowe naraŜone na działanie 

czynników atmosferycznych (mające styk z gruntem) powinny zostać pokryte 

malarską powłoką antykarbonatyzacyjną i przeciwwilgociową elastyczną. 

Murek naleŜy wykonać z betonu C20/25 (B25) o grubości 25 cm. NaleŜy go 

zazbroić siatką o oczkach 150 x 150 mm wykonaną z prętów Ø10/10mm 

(obustronnie). Zbrojenie naleŜy wykonać ze stali klasy B500SP. Powierzchnię 

betonową zagłębioną w gruncie naleŜy zabezpieczyć warstwą płynnej izolacji 

przeciwwodnej. Ścianki Ŝelbetowe w części nadziemnej naleŜy otynkować 

tynkiem cementowo-wapiennym. Murek od wierzchu naleŜy zabezpieczyć za 

pomocą prefabrykowanej betonowej czapy z okapnikiem w kolorze szarym 

• Balustrada przy schodach – zaprojektowano balustradę zakotwioną w murku 

betonowym. Konstrukcję balustrady naleŜy wykonać z kształtowników stalowych o 

następujących przekrojach: pochwyty: rura stalowa Ø51; słupki: rura stalowa Ø51. 

Zaprojektowano balustrady na wysokości 1,10 m. Balustrady naleŜy pomalować w 

kolorze grafitowym. 

• Platforma pionowa dla niepełnosprawnych – Płytę fundamentową pod platformę 

dźwigową naleŜy wykonać o wymiarach 160x160cm gr. 30cm jako Ŝelbetową 

monolityczną z betonu B25 (C20/25) zbrojoną siatką o oku 150x150mm 

zbudowaną z prętów Ø12/12mm (górą i dołem). NaleŜy wymienić grunt na 

mrozoodporny (pospółka) do granicy przemarzalności (1,0m p.p.t.). NaleŜy 

zastosować platformę pionową bez szybu z rampą najazdową i z wejściem 

kątowym (90°).  

• Studzienki piwniczne – przy oknach umieszczonych pod powierzchnią terenu 

naleŜy zamontować prefabrykowane betonowe doświetlacze piwniczne. NaleŜy 

zastosować doświetlacze o wysięgu 50cm od powierzchni ściany oraz szerokości 

100cm (wymiary w świetle). Doświetlacz od góry naleŜy zabezpieczyć rusztem 

stalowym zabezpieczonym płytą poliwęglanową, zabezpieczoną przed 

nieupowaŜnionym otwarciem. 

 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania 
terenu 

(zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 

lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, 

powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia 

biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku 

z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego) 
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Powierzchnia zabudowy budynku               –525,20  m2 

Powierzchnia schodów zewn ętrznych Sz/1            –12,34 m 2 

Powierzchnia schodów zewn ętrznych Sz/2            –5,92 m 2 

Powierzchnia u Ŝytkowa budynku               –1559,33 m 2 

 

5. Informacja konserwatorska 
(dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 

są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego) 

 

Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rybnika 

(zarządzenie Nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2016 r.). 

 

6. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej 
(dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego) 

 

Teren, na którym znajduje się budynek jest objęty wpływami eksploatacji 

górniczej. W projekcie zostały wydane zabezpieczenia istniejących fundamentów w 

postaci podbicia istniejących ław ceglanych. Ponadto ściany zewnętrzne zostały 

usztywnione rdzeniami Ŝelbetowymi. 

 

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istnie jących 
i przewidywanych zagro Ŝeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
uŜytkowników 

 

Modernizowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko. 

Zakres robót nie zmienia warunków wpływających na środowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i inne obiekty budowlane. Projekt nie zmienia układu oraz połoŜenia 

wysokościowego terenu, co tym samym nie wpłynie ujemnie na środowisko oraz działki 

sąsiadujące. 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na jakość gruntów i wód 

podziemnych. Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z dachu do systemu 

kanalizacji deszczowej. Wody opadowe będą odprowadzane w sposób wykluczający ich 

spływ na działki sąsiednie. Odpady stałe będą segregowane, gromadzone w 

pojemnikach stałych umieszczonych na terenie opracowania w odległości mniejszej od 

80 m od projektowanego budynku i opróŜniane kaŜdorazowo przez słuŜby komunalne. 

Nieczystości sanitarno-bytowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Poziom hałasu emitowany przez urządzenia związane z budynkiem nie przekracza 

standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. 

Ogrzewanie budynku za pomocą gazowej pompy ciepła. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedmiotowa 

inwestycja nie naleŜy do przedsięwzięć mogących znacząco bądź potencjalnie 

oddziaływać na środowisko, w związku, z czym nie wymaga się sporządzenia Raportu 

Oddziaływania na Środowisko. 
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C. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO  

 

1. Przeznaczenie i program u Ŝytkowy obiektu budowlanego 
(przeznaczenie i program uŜytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleŜności od rodzaju obiektu, 

jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie 

powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji) 

 

Przebudowie i remontowi podlega budynek wielorodzinny przy ul. Przemysłowej 

23a. Funkcja budynku nie zostanie zmieniona, nadal będzie to budynek wielorodzinny. 

Poprzez zastosowanie zabiegów budowlanych znacznie wzrośnie standard mieszkań, a 

zastosowanie technologii modułów kontenerowych znacząco przyśpieszy roboty 

budowlane. 

Istniejący obiekt został oddany do uŜytkowania w 1906r. Budynek ma 4 

kondygnacje. Trzy kondygnacje nadziemne (w tym poddasze) i 1 kondygnacja 

podziemna - piwnica. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. 

Aby dostosować mieszkania do wymogów stawianych przez Zamawiającego, a 

takŜe dostosować do aktualnych WT, na parterze budynku dwa mieszkania dostosowano 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dojście 

do tych mieszkań umoŜliwione będzie za pomocą zewnętrznej platformy pionowej. 

Pomieszczenia mieszkalne na parterze przeznaczone dla osób niepełnosprawnych mają 

symetryczny układ i zostały w nich wydzielone: kuchnia, łazienka, pokój, pokój dzienny – 

wszystkie pomieszczenia dostępne z korytarza. Z drugiej klatki schodowej wydzielone 

zostały trzy mieszkania dostępne z wspólnego korytarza. Dwa z mieszkań mają układ 

symetryczny i zostały w nich wydzielone: kuchnia, łazienka, pokój, pokój dzienny – 

wszystkie pomieszczenia dostępne z korytarza. W trzecim mieszkaniu wydzielono: 

łazienkę, kuchnię połączoną z pokojem dziennym, pokój oraz sypialnię – wszystkie 

pomieszczenia dostępne z korytarza. Na kondygnacji 1 piętra schemat rozmieszczenia 

pokoi w poszczególnych mieszkaniach jest powtarzalny jak na parterze, jednak nad 

mieszkaniami dla osób niepełnosprawnych zastosowano układ jako odbicie lustrzane 2 

skrajnych mieszkań znajdujących się na kondygnacji 1 piętra. Na kondygnacji piwnic 

dokonano podziału pomieszczeń zapewniając kaŜdemu z mieszkań oddzielną komórkę 

lokatorską. Na kondygnacji poddasza poza częścią ogólnodostępną naleŜy wydzielić 

kotłownię gazową oraz wentylatorownię. Klatki schodowe naleŜy poddać przebudowie 

dostosowując jej wymiary do wymagań zawartych w §68.1 Warunków Technicznych. 

1.1. Dane charakterystyczne 

− Wysokość budynku do górnej warstwy stropu  

ostatniej kondygnacji pomieszczeń uŜytkowych:    8,67 m,  

− Długość budynku:               39,59 m, 

− Szerokość budynku:              14,33 m, 
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− Liczba kondygnacji nadziemnych:         2 + poddasze nieuŜytkowe 

− Liczba kondygnacji podziemnych:         1 

1.2. Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe: 

− Powierzchnia uŜytkowa budynku:            Pu = 1559,33 m² 

− Powierzchnia zabudowy budynku:             Pz = 525,20 m²  

− Kubatura brutto budynku:               Vc = 6985 m³  

 

2. Zestawienie powierzchni u Ŝytkowych 
 

PIWNICA 

 
 

PARTER 
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1 PIĘTRO 
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PODDASZE 

 
 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego, sposób jego 
dostosowania do krajobrazu i otaczaj ącej zabudowy 

(forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu 

i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 

Prawo Budowlane) 

 

Forma obiektu  

Budynek w kształcie prostokąta z wielospadowym dachem o małym nachyleniu. 

Forma budynku odzwierciedla trend panujący w tamtych czasach na osiedlach 

robotniczych. Ze względu na fakt iŜ budynek znajduje się  w Gminnej Ewidencji 

Zabytków Miasta Rybnika modernizację naleŜy wykonać w sposób odtworzeniowy. 

Elewacje zostaną poddane zabiegom konserwatorskim związanym z czyszczeniem, 

naprawą i zabezpieczeniem struktury cegieł, a dach odtworzeniowo wykonany jako 
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nowy. Schody wejściowe do budynku zostaną dostosowane do aktualnych wymogów, 

wejścia zostaną zadaszone, a przy jednych schodach wejściowych zostanie 

zastosowany podnośnik pionowy. 

 

Funkcja obiektu  

Funkcja budynku nie zostanie zmieniona, nadal będzie to budynek wielorodzinny. 

Poprzez zastosowanie zabiegów budowlanych znacznie wzrośnie standard mieszkań. 

 

Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczaj ącej zabudowy:  

Prace polegające na modernizacji istniejącego budynku nie mają wpływu na sposób 

dostosowania względem otaczającego terenu. Budynek stanowi część zabudowy 

osiedla wielorodzinnego. Prace objęte zakresem opracowania nie wpływają na układ 

urbanistyczny, zmianę układu dróg komunikacyjnych i linii zabudowy. 

 

4. Opis konstrukcyjno-budowlany 
(układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), 

załoŜenia przyjęte do obliczeń konstrukcji) 

 

- Lokalizacja: Rybnik, 

- Wymiary odwzorowane zgodnie z rysunkami branŜy architektonicznej, 

- Konstrukcja pod względem statycznym sprowadzona do prostych układów 

belkowych jedno- i wieloprzęsłowych, oraz układów ramowych,  

  - ZałoŜenia sejsmiczne: lokalizacja poza strefą oddziaływań sejsmicznych, 

  - ZałoŜenia górnicze: lokalizacja poza strefą oddziaływań górniczych, 

  - Elementy drewniane z drewna konstrukcyjnego klasy C27, 

  - Elementy stalowe ze stali klasy S355J2, 

  - Elementy betonowe z betonu klasy C30/37 

  - Stal zbrojeniowa: klasa C, A-IIIN, 

  - Klasa ekspozycji wg PN-EN 206:2014:  

   - fundamenty: XC2, XA1, 

   - ściany, stropy, schody, słupy: XC1, XC3, XC4, 

  - Warunki posadowienia – zgodnie z opisem i częścią rysunkową, 

 

  - Oddziaływania stałe: 

Więźba dachowa 
CięŜar j. Grubość CięŜar 

L.p. Element 
[kN/m3] [m] [kN/m2] 

1. Papa wierzchniego krycia - - 0,10 
2. Papa podkładowa - - 0,10 
3. Sklejka - 24 mm 9,0 0,02 0,22 
4. Folia paroprzepuszczalna - - 0,01 
5. Izolacja cieplna z wełny mineralnej 1,0 0,30 0,30 
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6. Folia paroszczelna - - 0,01 
7. Płyta GKI  /  GKFI - - 0,08 

ObciąŜenie stałe - wartość charakterystyczna bez cw. [kPa] 0,82 
*cięŜar własny elementów głównej konstrukcji nośnej doliczany jest parametrycznie w obliczeniach, 

w zaleŜności od ostatecznie przyjętego przekroju. 

 

Strop zespolony – obci ąŜenia na belki no śne 
CięŜar j. Grubość CięŜar 

L.p. Element 
[kN/m3] [m] [kN/m2] 

1. Podwieszenia i instalacje  - - 0,10 

2. CięŜar własny płyty zespolonej - - 2,15 
3. Izolacja z folii lub papy - - 0,05 
4. Wełna mineralna 2 0,05 0,10 
5. Jastrych cementowy 21 0,06 1,26 
6. Płytki ceramiczne na kleju 19 0,02 0,38 

ObciąŜenie stałe - wartość charakterystyczna bez cw. belek [kPa] 4,04 
 

Strop typowy 
CięŜar j. Grubość CięŜar 

L.p. Element 
[kN/m3] [m] [kN/m2] 

1. Warstwa wierzchnia - np. płytki podłogowe 18,0 0,01 0,18 
2. Wylewka cementowa 21,0 0,065 1,37 
3. Wełna mineralna twarda 2,0 0,05 0,10 
4. Konstrukcja nośna Uwzględnione w modelu  
5. Wyprawy tynkarskie / sufity podwieszane - - 0,15 
6. Podwieszenia, instalacje  - - 0,10 

ObciąŜenia stałe - wartość charakterystyczna (bez cw*) [kN/m2] 1,90 
ObciąŜenia stałe łącznie z cięŜarem stropu – wartość uśredniona [kN/m2] 5,80 
 

- Oddziaływania zmienne uŜytkowe: 

  - stropodach: 1,0 kPa, 

  - stropy: wartość nominalna: 2,0 kPa, 

  - klatki schodowe: 3,0 kPa, 

  - obciąŜenie zastępcze od lekkich ścianek działowych: 0,5-1,2 kPa, 

  - obciąŜenia zastępcze od systemu paneli dachowych: 0,5 kPa, 

 

 - Oddziaływania klimatyczne: 

  - Wartość podstawowa obciąŜeń śniegiem: 
- Współczynnik termiczny: Ct = 1,0 

- Współczynnik ekspozycji: Ce = 1,0 

- Współczynnik obciąŜenia: µ1 = 0,8 

- ObciąŜenie podstawowe wartość charakterystyczna: s = 0,96 kPa 

- Przyjęte obciąŜenie odpowiada obciąŜeniu warstwy śniegu o wysokości: 

- 0,96 m świeŜego puchu, lub 

- 0,32 m śniegu kilkutygodniowego, lub 

- 0,24 m śniegu mokrego, lub 

- 0,13 m warstwy zlodowaciałej. 
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 - ObciąŜenie wiatrem: 

  - strefa wiatru: I 

- kategoria terenu: III  

- bazowa prędkość wiatru wg normy: 22 m/s 

- wartość szczytowa ciśnienia prędkości: 0,52 – 0,63 kPa 

- współczynniki ciśnienia wew. i zew. zgodnie z normą EC 

 

 Podstawowe wyniki obliczeń najbardziej wytęŜonych elementów głównej konstrukcji 

nośnej: 

 

Konstrukcja modułów i modułów uzupełniających: 

 

 
 

Rezultaty wymiarowania elementów konstrukcji stalowej: 

(wymiarowanie z uwzględnieniem stanu granicznego uŜytkowania, sztywności globalnej 

konstrukcji, obciąŜeń wynikających z fazy montaŜowej): 

- Słupy: RK 120x5, 

- Belki ramy obwodowej podłogi i parteru: RP 200x120x6,  

- Belki podłogi parteru: RP 200x100x5, 

- Belki sufitowe: HEAA140,  

- Belki podłogi 1 Piętra: RP 200x100x6. 

 

Wymiarowanie belek stalowych stropów zespolonych 
Belki HEB400 – rozpiętość w świetle między podporami – ok. 12,25 m 
C1 1.13   współczynnik do obliczeń Mcr ENV311(F.1.2.(5)) 
C2 0.46   współczynnik do obliczeń Mcr ENV311(F.1.2.(5)) 
C3 0.53   współczynnik do obliczeń Mcr ENV311(F.1.2.(5)) 
Iw 3824220.8 cm6 wycinkowy moment bezwładności (6.3.2.2) 

zg 20.0 cm 
odległość punktu przyłoŜenia obciąŜenia od środka 
ścinania ENV311(F.1.2.(1)) 

Mcr 654.50 kN*m moment krytyczny przy zwichrzeniu ENV311(F.1) 

kc 0.95   
parametr korekcyjny zaleŜny od sposobu 
obciąŜenia (6.3.2.3.(2)) 

Lam_LT 1.32   zastępcza smukłość zwichrzeniowa pręta (6.3.2.2.(1)) 
Lam,LT0 0.40   smukłość porównawcza (6.3.2.3.(1)) 
Krzywa,LT b   krzywa zwichrzeniowa (6.3.2.3.(1)) 

alfa,LT 0.34   
parametr imperfekcji dla krzywych 
zwichrzeniowych (Tablica 6.3) 
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fi,LT 1.31   współczynnik do obliczeń XLT (6.3.2.3.(1)) 
Beta 0.75   współczynnik do obliczeń XLT (6.3.2.3.(1)) 
XLT 0.51   współczynnik zwichrzeniowy (6.3.2.3.(1)) 
f 0.99   współczynnik redukcyjny do obliczeń XLT,mod (6.3.2.3.(2)) 
XLT,mod 0.52   zmodyfikowany współczynnik zwichrzeniowy (6.3.2.3.(2)) 
My,Ed 476.42 kN*m moment zginający My.Ed   
Mb,Rd 593.08 kN*m moment graniczny przy zwichrzeniu (6.3.2.1) 
My,pl,Rd 1147.27 kN*m moment graniczny plastyczny (6.2.5.(2)) 
My,el,Rd 1023.82 kN*m moment graniczny spręŜysty (6.2.5.(2)) 
My,c,Rd 1147.27 kN*m moment graniczny (6.2.5.(2)) 

Formuły weryfikacyjne: 
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
UFS[My] 0.42   My,Ed/My,c,Rd (6.2.5.(1)) 

Kontrola stateczności globalnej pręta:  
UFB[My] 0.80   My,Ed/Mb,Rd (6.3.2.1.(1)) 
WytęŜenie: 
RAT 0.80   współczynnik wytęŜenia – 80% Profil poprawny 

 
Belki HEB300 – rozpiętość w świetle między podporami ok. 7,9 m 
zg 15.0 cm odległość punktu przyłoŜenia obciąŜenia od środka ścinania ENV311(F.1.2.(1)) 
Mcr 630.09 kN*m moment krytyczny przy zwichrzeniu ENV311(F.1) 
kc 0.95   parametr korekcyjny zaleŜny od sposobu obciąŜenia (6.3.2.3.(2)) 
Lam_LT    zastępcza smukłość zwichrzeniowa pręta (6.3.2.2.(1)) 
Lam,LT0 0.40   smukłość porównawcza (6.3.2.3.(1)) 
Krzywa,LT b   krzywa zwichrzeniowa (6.3.2.3.(1)) 
alfa,LT 0.34   parametr imperfekcji dla krzywych zwichrzeniowych (Tablica 6.3) 
fi,LT 1.00   współczynnik do obliczeń XLT (6.3.2.3.(1)) 
Beta 0.75   współczynnik do obliczeń XLT (6.3.2.3.(1)) 
XLT 0.68   współczynnik zwichrzeniowy (6.3.2.3.(1)) 
f 0.98   współczynnik redukcyjny do obliczeń XLT,mod (6.3.2.3.(2)) 
XLT,mod 0.70   zmodyfikowany współczynnik zwichrzeniowy (6.3.2.3.(2)) 
My,Ed 344.17 kN*m moment zginający My.Ed   
Vz,Ed 78.58 kN siła ścinająca Vz.Ed   
Mb,Rd 464.25 kN*m moment graniczny przy zwichrzeniu (6.3.2.1) 
My,pl,Rd 663.38 kN*m moment graniczny plastyczny (6.2.5.(2)) 
My,el,Rd 595.69 kN*m moment graniczny spręŜysty (6.2.5.(2)) 
My,c,Rd 663.38 kN*m moment graniczny (6.2.5.(2)) 
Vz,c,Rd 970.48 kN nośność przekroju czynnego przy ścinaniu (6.2.6.(2)) 
Formuły weryfikacyjne: 
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
UFS[My] 0.52   My,Ed/My,c,Rd (6.2.5.(1)) 
UFS[Vz] 0.08   Vz,Ed/Vz,c,Rd (6.2.6.(1)) 

Kontrola stateczności globalnej pręta: 
UFB[My] 0.74   My,Ed/Mb,Rd (6.3.2.1.(1)) 
WytęŜenie: 
RAT 0.74   współczynnik wytęŜenia – 74% Profil poprawny 

 

Wymiarowanie stropów spręŜonych: 
- przekrój typowy przęsłowy: układ pojedynczy RS135, wysokość przekroju Ŝebra formowanego przez 

belkę spręŜoną i układ pustaków Ŝwirobetonowych 24 cm + 6 cm płyty nadbetonu, łącznie 30 cm, (nośność 

przekroju Ŝebra spręŜonego, z pominięciem dozbrojenia, z uwagi na moment zginający przęsłowy min. MRd 

= 36,5 kNm, z uwagi na siłę tnącą VRd = 24,8 kN), nad podporą dozbrojenie z prętów #12 nad kaŜdą belek, 

rozstaw belek nie większy niŜ co 60 cm. 

- przekrój w obrębie belek przejmujących reakcje z modułów: dwa układy min. potrójne 3RS135, wysokość 

Ŝebra typowego, formowanego przez belkę spręŜoną i układ pustaków Ŝwirobetonowych 24 cm + 6 cm 

płyty nadbetonu, łącznie 30 cm (nośność przekroju kaŜdej z grupy potrójnych belek spręŜonych, min. MRd = 

86,1kNm, z uwagi na siłę tnącą VRd = 68,3 kN), nad podporą dozbrojenie z prętów #12 nad kaŜdą z belek 

spręŜonych, rozstaw nie większy niŜ co 60 cm pomiędzy belkami skrajnymi, oba układy belek spięte 
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wzajemnie zbrojeniem poprzecznym zapewniającym ich współpracę, pomiędzy belkami skrajnymi Ŝebro 

monolityczne wys. 30 cm, szer. z zakresu 40-60 cm, zbrojenie przęsłowe oraz zbrojenie nad podporą 

środkową min. 6#20 z zachowaniem otuliny 30 mm. Nad podporami dozbrojenie z prętów #12 nad kaŜdą 

belek spręŜonych. 

Oznaczenie typów belek, np. RS135, nie jest nazwą własną, skrót oznacza: 

RS – belki spręŜone, 13 – wysokość prefabrykowanej belki spręŜonej w cm, 5 – długość belki powyŜej 5 

metrów, parametry wytrzymałościowe naleŜy zapewnić zgodne z opisem). 

 

Więźba dachowa – drewno klasy C27 
Projektowane przekroje: 
- (K2) krokwie: 100x250 – wytęŜenie 91% 

 
 
- (K1, K3) krokwie: 75x200 – wytęŜenie 58% 
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- (S) słupy: 200x200 – wytęŜenie 74% 

 
 
- (P) płatwie: 200x250 – wytęŜenie 83% 

 
- (BP) belki: 250x250 – wytęŜenie 81% 
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Rezultaty wymiarowania mniej wytęŜonych elementów konstrukcji więźby dachowej: 
- (BK) kalenica: 200x250, 
- (ML) murłaty: 150x150, 
- (BE) belki elewacyjne: 150x150, 
- (KW1) belki wymianów: 250x250, 
- (KW2-3) belki wymianów: 100x200. 
- (SK) słupki: 150x150, 
- (M) miecze: 150x150, 
 

Wymiarowanie fundamentów: 
Dopuszczalna wartość obciąŜenia gruntu oszacowana na ok. 275 kPa. 

Przyjęta wysokość fundamentu – 50 cm z uwagi na nośność podłoŜa gruntowego niespoistego. 

ObciąŜenia na fundament, zestawienie końcowe, bez uwzględnienia cięŜaru własnego fundamentu 

i obciąŜenia naziomem, zbrojenie zgodnie z rys. wykonawczymi:  

 

- ściany w osiach 2,3,4,5: 

Przypadek obciąŜenia SGU SGN 
STA - kon 211,56 243,29 
EKSP 3,00 4,50 
SN 6,08 9,12 
Łącznie (kN/m) 220,64 256,91 

Przyjęto ławę fundamentową szer. 120 cm , po uwzględnieniu fundamentu, i naziomu σ=245 kPa 

 
- ławy wewnętrzne centralne, wzdłuŜ osi literowych: 

Przypadek obciąŜenia SGU SGN 
STA - kon 64,50 74,18 
EKSP 42,00 63,00 
Łącznie (kN/m) 106,50 137,18 
Przyjęto ławę fundamentową szer. 90 cm , po uwzględnieniu fundamentu, i naziomu σ=205 kPa 
 

Stopy fundamentowe zweryfikowano: σ=225 kPa 

  
 

Dobór przypór wewnętrznych: 
Szacowana nośność ściany murowanej MRdx = 0,963 kNm/m, MRdy = 1,93 kNm/m 

 
Schemat rozkłady sił na ściany z przyporami i bez. Porównanie napręŜeń od zginania w elemencie 

murowanych – wprowadzenie przypór o projektowanej geometrii redukuje momenty zginające o ok. 70%, 

 – rysunek poglądowy.  
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A) Analiza obciąŜenia ściany bez wzmocnienia  

Momenty obliczeniowe:  MEdx,prz = -3,15 kNm/m (warunek przekroczony – 339%),  

        MEdx,podp = -4,80 kNm/m (warunek przekroczony – 516%) 

 

B) Wzmocnienie o projektowanej sztywności – przypory o przekroju wys. 45 cm, szer. 60 cm co ok. 2,5-

3,0 m, beton C30/37, zakotwienie w słupach fundamentowych, stęŜenie w stropie poddasza i w stropie nad 

piwnicą, usztywnienie poprzeczną belka międzyokienna wym. min 30 x 45 cm. 

Momenty obliczeniowe w ścianach:  MEdx,prz = -0,47 kNm/m (Warunek spełniony – 51%),  

            MEdx,podp = -0,84 kNm/m (Warunek spełniony – 89%) 

4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposób posadowienia 
obiektu budowlanego oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji 
górniczej 

Dla zadanego tematu zostały wykonane opinia geotechniczna i projekt 

geotechniczny, dokumentacja sporządzona przez pracownię LAB-ROAD Firma 

Badawczo-Usługowa. 

Podstawą prawną wykonania dokumentacji badań podłoŜa gruntowego jest 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. Ustaw nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).  

W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych w obrębie projektowanej 

inwestycji stwierdza się, Ŝe w poziomie posadowienia w obrębie lokalizacji obiektu 

budowlanego panują proste  warunki gruntowo-wodne i są dostateczne do posadowienia 

bezpośredniego. Zgodnie z rozporządzeniem projektowane obiekty z uwagi na rodzaj 

konstrukcji oraz warunki gruntowo-wodne proste naleŜy zaliczyć do II kategorii 
geotechnicznej . 

Budynek w stanie istniejącym posadowiony na ławach fundamentowych 

ceglanych. Fundamenty wzmacniane i pogłębiane, projektowane ławy i stopy z betonu 

zbrojonego.  

Sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej: nie dotyczy, 

obszar inwestycji nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej. 

4.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 
budowlanych 

4.2.1. Roboty rozbiórkowe 

4.2.1.1. Informacje wstępne  

Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone wyłącznie pod stałym nadzorem 

i kierownictwem osoby do tego uprawnionej. 

Roboty powinny być prowadzone tylko w warunkach atmosferycznych 

umoŜliwiających zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa prowadzonych prac. 
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NaleŜy zachować szczególną ostroŜność i nie dopuścić do przeciąŜenia Ŝadnego 

elementu w czasie wykonywania robót. Pod Ŝadnym pozorem nie moŜna rozbierać 

elementów stanowiących podparcie, bez uprzedniego rozebrania elementów na nich 

spoczywających.  

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać przy uŜyciu lekkich narzędzi 

mechanicznych. Nie dopuszcza się pracy przy uŜyciu sprzętu mechanicznego 

generującego istotne przyspieszenia dynamiczne, drgania, stosowania metod 

wybuchowych, demontowania przez zawał lub niekontrolowany upadek.  

Kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych ustala się na podstawie 

rzeczywistych warunków miejsca rozbiórki, występujących ograniczeń, układu budynku 

i wzajemnych powiązań między jego elementami składowymi, z uwzględnieniem 

aspektów technologicznych prowadzenia robót. Podstawową zasadą przy robotach 

rozbiórkowych jest systematyczne zmniejszanie obciąŜenia elementów konstrukcyjnych. 

Na ogół prace rozbiórkowe prowadzi się w kolejności odwrotnej do budowy obiektu, 

w więc od góry w dół, od elementów drugorzędnych do elementów głównych, stosując 

następującą sekwencję: elementy niekonstrukcyjnie →  dach (poszycie więźby 

→ krokwie → ramy drewniane) → wypełnienia płyt stropowych →  belki stropowe → belki 

nośne → nieobciąŜone ściany kondygnacji w zakresie przeznaczonym do rozbiórki. 

Sekwencję powtarza się stopniowo na kolejnych kondygnacjach, aŜ do fundamentów. 

DemontaŜ elementów konstrukcji nośnej naleŜy prowadzić poziomami, od góry  w dół. 

Wyjątkiem są konstrukcje elementów wspornikowych, które z wykorzystaniem 

całkowitego podparcia usuwa się w pierwszej kolejności. Nierozbierane elementy, 

stęŜane elementami rozbieranymi, naleŜy z wyprzedzeniem odciąŜyć i zabezpieczyć 

przed utratą stateczności np. poprzez zastosowanie tymczasowych podparć, stęŜeń, 

rozpór i/lub przypór. Do stęŜeń i tęŜników uŜyta się elementów stalowych z regulacją 

rozporu, docisk tęŜników do muru rozkłada się przez deski lub belki drewniane. Przypory 

wykonuje się z elementów stalowych lub drewnianych w formie ramy. Przed 

demontaŜem ścian w obrębie piwnic, ściany na które napiera grunt naleŜy odciąŜyć 

zabezpieczeniem wewnętrznym w formie ram przejmujących siły parcia, w stanie 

istniejącym siły te przejmują, przeznaczone do demontaŜu, tarcze ścienne prostopadłe 

do ścian zewnętrznych. 

Konstrukcje stropów i schodów, naleŜy demontować z zastosowaniem podparcia 

odciąŜającego, a tymczasowe podpory naleŜy sprowadzić osiowo na grunt.  

Osoby wykonujące pracę demontaŜową stropu powinny poruszać się wyłącznie 

po przygotowanych podestach roboczych opartych na konstrukcji ścian nośnych 

lub na dodatkowych podporach zewnętrznych – podesty robocze nie mogą być podparte 

na demontowanym stropie ani wewnętrznych elementach nośnych o niedostatecznej 

nośności lub sztywności. Podczas usuwania stropów, na kondygnacji poniŜej nie mogą 

znajdować się Ŝadne osoby.  

Prace demontaŜowe dachu zaleca się wykonywać w analogii do opisu 

demontaŜu stropów. Prace prowadzić z wykorzystaniem zewnętrznych podestów, 
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podnośników i wysięgników. Podczas prowadzenia prac demontaŜowych z zewnątrz, w 

budynku nie powinny znajdować się Ŝadne osoby. Przed rozpoczęciem prac konstrukcja 

stropów powinna zostać podstemplowana na wypadek awaryjnego upadku elementów 

poszycia lub więźby na strop poddasza 

Płyty schodowe z betonu zbrojonego naleŜy odciąŜyć przed demontaŜem. Płyty 

rozbiera się przez stopniowe rozkruszanie betonu, pozostawiając nieprzecięte zbrojenie 

aŜ do całkowitego usunięcia betonu.  

Przy rozbiórce stropów i schodów naleŜy pamiętać o zabezpieczaniu ścian 

ze względu na ich stateczność, tarcze stropowe są głównym elementem usztywniającym 

poziomo całą konstrukcję budynku.  

4.2.2. Podbijanie fundamentów 

Niezbędne jest wykonanie podbicia fundamentów z uwagi na niewystarczającą 

nośność podłoŜa gruntowego, zmianę statyki budynku i konieczność zwiększenia 

wysokości piwnicy. 

Podbijanie naleŜy przeprowadzić odcinkami o długości maksymalnie do 100 cm. 

Jednocześnie moŜna podbijać nie więcej niŜ 10% powierzchni fundamentów. Minimalna 

odległość pomiędzy poszczególnymi działkami podbijania wynosi 15 m liczona między 

krawędziami wykopów. 

Projektuje się wykonanie podbicia fundamentów przy uŜyciu betonu 

ekspansywnego wzbogaconego o domieszki pęczniejące.  

Po wykonaniu wykopu pod fundamentem naleŜy wykonać na dnie podkład 

betonowy C12/15  gr. min. 10 cm.  

Na wilgotnym podkładzie naleŜy wykonać izolację przeciwwilgociową z emulsji 

anionowej, nanoszonej w minimum dwóch warstwach.  

Odsłonięcie kolejnego fragmentu fundamentu moŜe zostać wykonane 

po stwardnieniu betonu na wykonywanym paśmie roboczym. 

NaleŜy podkreślić, iŜ bezwzględnym warunkiem jest odcinkowość prowadzenia 

wykopu, nie dopuszcza się szerszego odsłonięcia ścian fundamentowych.  

Prace naleŜy prowadzić przy odłączonych przyłączach i odciętych instalacjach. 

Konstrukcja w trakcie prowadzenia prac bezwzględnie musi być zabezpieczona 

zewnętrzną konstrukcją wsporczą oraz układem wewnętrznych tęŜników.  

W celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami zalania wodą deszczową naleŜy 

wykonać na dnie piwnicy otwór spływowy, umoŜliwiający awaryjne odprowadzenie wody 

z pobliŜa fundamentów.  

Fundamenty wykonać z betonu klasy C30/37 zbrojny stalą klasy A-IIIN. 
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4.2.3. Konstrukcja wzmacniająca 

4.2.3.1. Projektowana konstrukcja przypór, belek i wzmocnień ściennych 

Zaprojektowano układ wewnętrznych przypór ściennych z betonu zbrojnego, 

określanych zamiennie w dokumentacji rdzeniami, które docelowo, w fazie eksploatacji 

obiektu, umoŜliwią bezpieczne przenoszenie sił poziomych oddziałujących na budynek. 

Geometrię rdzeni dobrano w taki sposób, aby obliczeniowe siły poziome, rozdzielone 

proporcjonalnie do sztywności elementów, nie doprowadziły do stanu przekroczenia 

napręŜeń dopuszczalnych w istniejących ścianach. Z uwagi na rozsztywnienie istniejącej 

konstrukcji, będące następstwem fazy rozbiórki częściowej budynku, wykonanie 

elementów naleŜy poprzedzić zabezpieczeniem ścian zewnętrznych poziomymi 

rozporami i ramami, wewnętrznymi i zewnętrznymi, przejmującymi siły poziome na czas 

prowadzenia prac budowlanych.  

Przypory w kondygnacji piwnicy mają większy przekrój z uwagi na większe 

obciąŜenia. Zbrojenie rdzeni naleŜy uciąglić, przeprowadzając rdzenie przez wszystkie 

kondygnacje zgodnie z projektowaną geometrią. Rdzenie wykonać z betonu klasy 

C30/37 W8, zbrojenie ze stali klasy A-IIIN, wystające naroŜa po stronie wewnętrznej 

fazowane. Geometria zgodnie z częścią rysunkową.  

 

Wieńce i belki obwodowe, stęŜające istniejące ściany zewnętrzne, przewidziano 

w płaszczyznach stropu nad piwnicą, stropu poddasza oraz pośrednio pomiędzy 

otworami okiennymi. Belki naleŜy częściowo zamocować w ścianie. W czasie 

wykonywania wcięć poziomych konstrukcja ścian musi być zabezpieczona przed utratą 

stateczności – tęŜnikami, rozporami, ramami zewnętrznymi. Wcięcia wykonywać 

odcinkami. Zbrojenie belek i wieńców naleŜy przewiązać ze zbrojeniem rdzeni. 

Oznaczone w dokumentacji ściany wymagają wzmocnienia z uwagi 

na jednoczesne zwiększenie obciąŜeń i smukłości. Przed rozpoczęciem prowadzenia 

prac, ściany naleŜy odciąŜyć i ustabilizować. Wzmocnienie wykonać metodą 

torkretowania. Stosować siatki zbrojeniowe zgrzewane lub spawane ze stali A-IIIN, 

otulina 30 mm, siatki ortogonalne #10 w rozstawie 100 mm, minimalna grubość 

wzmacniającej warstwy betonowej 60 mm, klasa min. C30/37. Wzmocnienie musi być 

ciągłe na całej wysokości ściany, w miejscach międzykondygnacyjnych zwęŜeń ściany 

dopuszcza się zachowanie geometrii elementu dolnego lub naleŜy wykonać ukosowanie 

o nachyleniu nie większym niŜ 1:10. 

4.2.4. Projektowane stropy gęstoŜebrowe na belkach spręŜonych 

Projektowane są stropy gęstoŜebrowe na prefabrykowanych belkach 

spręŜonych, strunobetonowych, z betonu C50/60. Strop formowany jest pustakami 

Ŝwirowymi, płyta nadbetonu w klasie C30/37 uzupełniana in situ, zbrojona siatkami 

zgrzewanymi i dozbrojeniem podporowym.  
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4.2.5. Projektowane ściany Ŝelbetowe 

Zaprojektowano ścian z betonu klasy C30/37 W8, zbrojonego siatkami 

zgrzewanymi ze stali klasy A-IIIN. Grubość ścian zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

Zbrojenie ścian obustronnymi siatkami średnicy 12 mm w rozstawie oczek 100 x 100 

mm, zbrojenie zakotwione w fundamencie. Wymagania dotyczące właściwości mieszanki 

betonowej wg PN-EN 206-1 zgodnie z klasą ekspozycji elementu.  

4.2.6. Projektowane ściany nośne murowane 

Ściany murowane z elementów ceramicznych, zaprojektowano z cegły pełnej 

klinkierowej klasy 20 na zaprawie M15. Ściany domurowane do ściany istniejącej naleŜy 

skotwić ze ścianą istniejącą.  

4.2.7. NadproŜa projektowane 

W miejscu wykonania nowych oraz powiększenia juŜ istniejących otworów 

w ścianach naleŜy wykonać nowe nadproŜa. 

NadproŜa wykonać za pomocą prefabrykowanych betonowych belek typu „L” lub 

profili stalowych, zachowując długość oparcia nadproŜa min.12 cm. Belki oparte za 

pośrednictwem poduszek z zaprawy szybkosprawnej C40/50 o grubości 15 cm. 

Przestrzeń między belkami naleŜy wypełnić mieszanką betonową C25/30. 

NadproŜa w ścianach Ŝelbetowych naleŜy wykonać w formie dozbrojenia siatki 

ścian. Elementy dozbrojenia powinny być sztywno związane ze zbrojeniem ściany. 

NadproŜa w ściankach typu lekkiego wykonać zgodnie z systemem 

technologicznym producenta stosowanych ścian, z dostosowaniem do wielkości otworu 

i cięŜaru stolarki. 

4.2.8. Konstrukcja modułu 

Konstrukcja nośna modułów złoŜona jest z prefabrykowanych, przestrzennych 

ram stalowych. Moduły przeznaczone są do ustawienia w miejscu docelowym 

i wykonania połączeń montaŜowych in situ. Elementy stalowe konstrukcji zaprojektowano 

ze stali S355J2 i S355J2H. Profile łączone przez spawanie spoinami czołowymi 

z ukosowaniem brzegów na pełną nośność elementów łączonych w węźle. Przekroje 

poszczególnych elementów opisano w części rysunkowej. Rama przestrzenna złoŜona 

jest z poziomych ram obwodowych podłogi i sufitu, poprzecznych belek podłogowych 

i sufitowych oraz słupów. Wszelkie otwory okienne i drzwiowe naleŜy wzmocnić 

obwodowo. Konstrukcję naleŜy wykonać w zakładzie prefabrykacji. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania dokumentacji warsztatowej 

 Z uwagi na specyfikę zadania i przewidziane tolerancje wykonawcze, zaleca się 

realizację montaŜu przy warunkach bezwietrznych. 
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Elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć powłokowo do klasy korozyjności C3 

w klasie trwałości H wg PN-EN ISO 12944, a takŜe do wymogów klasy odporności 

poŜarowej budynku D, klasa odporności ogniowej elementów konstrukcji nośnej R 30, 

realizowana przez zabezpieczenie powłokami pęczniejącymi. 

Przegrody opisano szczegółowo w części rysunkowej.  

4.2.9. Strop zespolony 

Zaprojektowano strop zespolony, tworzący sztywną tarczę przejmującą siły 

poziome z konstrukcji przypór Ŝelbetowych.  

Strop złoŜony ze stalowych belek nośnych, blachy współpracującej w systemie 

płyt zespolonych i wypełnienia mieszanką betonową.  

Projektowana odporność ogniowa stropu REI 60. Stal konstrukcyjna profili 

nośnych S355J2+N, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, beton uzupełniający C30/37. Stal 

blachy S 350 GD. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie 

ogniowe i warstwą powłokową, klasa korozyjności C3, naleŜy dobrać system 

zabezpieczenia do okresu projektowanej trwałości elementu bez konserwacji - min. 50 

lat. Profile stalowe zabezpieczyć powłokami pęczniejącymi do R60, płyta stropowa wraz 

z blachą zabezpieczone do REI 60 przez projektowane dozbrojenie. 

Parametry techniczne blachy: grubość nominalna: 1,25 mm, przekrój efektywny 

stali min. 17,5 cm2/m, moment bezwładności przekroju min. 93,5 cm4/m, wysokość 

przekroju blachy 6 cm, wysokość płyty stropowej 12 cm, teoretyczny cięŜar płyty 

stropowej do 2,2 kN/m3.  

Belki stalowe zespolić z płytą trzpieniami zespalającymi. Trzpienie w postaci 

łączników sworzniowych z łbami wg EN ISO 13918, przypawane z zastosowaniem 

podkładek jonizujących w zakładzie wytwórczym. Rozstaw trzpieni fałdę blachy, 

nie rzadziej niŜ co 25 cm. Łącznik, połączenia i materiały spawalnicze naleŜy stosować 

wg PN-EN 1993-1-8 średnicę dobrać z uwagi na rozwarstwienie w projekcie 

warsztatowym. Nośność stropu ze względu na rozwarstwienie zgodnie z PN-EN-1994-1-

1 metodą m-k, parametry minimalne: m>92 MPa, k>0,055 MPa. 

Wszystkie otworowania zamknąć profilami stalowymi zespolonymi z płytą.  

Belki opierać na murze za pośrednictwem podkładek centrujących na zbrojonych 

belkach podwalinowych lub wieńcach. Belki zakotwione w podciągu oprzeć na zbrojeniu 

dolnym i wyposaŜyć w zbrojenie podwieszające stalową do zbrojenia górnego szkieletu.  

4.2.10. Dach 

4.2.10.1. Więźba dachowa 

• Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 10° (18%)  z okapem usytuowanym wzdłuŜ 

elewacji podłuŜnej budynku. Dach w konstrukcji płatwiowo-kleszczowej posiadający 

następujące elementy konstrukcyjne: 
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→ krokiew – 7,5x20 cm, 

→ płatew – 20x25cm 

→ belka kalenicowa – 20x25cm 

→ płatew poprzeczna – 25x25cm 

→ murłata – 20x25cm 

→ słup – 20x20cm 

→ miecz – 15x15cm 

→ wymian – 10x20cm 

→ słupek pod kalenicę – 15x15cm 

→ deska okapowa – 2,5x20cm 

 

• Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 10° (18%)  z okapem usytuowanym 

poprzecznie do elewacji podłuŜnej budynku. Dach w konstrukcji płatwiowo-

kleszczowej posiadający następujące elementy konstrukcyjne: 

→ krokiew – 7,5x20 cm, 

→ płatew poprzeczna – 25x25cm 

→ płatew – 20x25cm 

→ belka kalenicowa – 20x25cm 

→ krokiew przy wymianie – 25x25cm 

→ wymian – 10x20cm 

→ słup – 20x20cm 

→ miecz – 15x15cm 

→ murłata – 15x15cm 

→ słupek pod kalenicę – 15x15cm 

→ krokiew koszowa – 20x25cm 

→ deska okapowa – 2,5x20cm 

Konstrukcję naleŜy wykonać z drewna sosnowego klasy C27. 

 

Dach powinien posiadać następujące warstwy: 

→ papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 

→ papa podkładowa mocowana mechanicznie 

→ deskowanie pełne – sklejka wodoodporna gr. 2,4cm 

→ folia paroprzepuszczalna 

→ wełna mineralna 20 cm – pomiędzy krokwiami 

→ wełna mineralna 10 cm – pomiędzy rusztem do płyt G-K 

→ ruszt podwójny z blachy ocynkowanej 

→ folia PE paroszczelna 

→ obudowa z płyt gipsowo-kartonowych GKF na stelaŜu.  
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Elementy więźby dachowej naleŜy zabezpieczyć przed działaniem owadów i 

grzybów a takŜe ogniowo.  

Murłaty naleŜy zakotwić w wieńcu/rdzeniach betonowych za pomocą prętów 

gwintowanych Ø16mm wypuszczonych z konstrukcji podczas betonowania. Pomiędzy 

murłatą a elementem Ŝelbetowym ułoŜyć przekładkę z papy na sucho.  

Nie dopuszcza się obciąŜania elementów konstrukcji dachu (składowania 

materiałów pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich. 

4.2.10.2. Zabezpieczenie drewna 

Wszystkie powierzchnie drewna zabezpieczyć w sposób zapewniający: 

→ odizolowanie drewna od bezpośredniego kontaktu z konstrukcjami murowymi i 

betonem, 

→ ochronę i uodpornienie elementów drewnianych przed korozją biologiczną oraz 

pod względem poŜarowym, 

→ ochronę połączeń elementów drewnianych przed kondensacją i zatrzymywaniem 

wody, 

→ wentylację przestrzeni, w których nagromadzenie wilgoci moŜe powodować 

kondensację pary wodnej na powierzchni drewna. 

Wszystkie elementy drewniane powinny być wysuszone tak, aby ich wilgotność 

względna nie przekraczała 20 %. Elementy więźby przed ich montaŜem powinny być 

impregnowane ciśnieniowo, przy czym dopuszcza się równieŜ impregnację 

zanurzeniową. Impregnację wykonać poprzez zabezpieczenie przed szkodliwym 

działaniem ognia, owadów, grzybów domowych i pleśniowych.  

Zastosowane do impregnacji preparaty nie mogą zawierać szkodliwych 

związków i powinny posiadać aprobatę techniczną ITB i pozytywną opinię PZH. 

Impregnacja powinna być wykonana fabrycznie. 

4.3. Izolacje. 

Przeciwwilgociowa: 

→ Izolacja pozioma podłogi na gruncie: 2 x papa termozgrzewalna 

→ Izolacja odcinająca pod ścianami: iniekcja niskociśnieniowa krzemianowa  

→ Izolacja pionowa ścian fundamentowych od zewnątrz: bezspoinowa izolacja 

bitumiczna + płyta drenarska z zespoloną geowłókniną 

Termiczna: 

→ Dach – wełna mineralna 20 cm pomiędzy krokwiami + 10 cm pod krokwią 

(pomiędzy krokwią a płytą GK) 

→ Strop nad ostatnią kondygnacją – wełna mineralna gr. 20 cm (na konstrukcji 

kontenerowej) + styropian gr. 5cm w warstwie podłogowej. 

→ Podłoga na gruncie – styropian podłogowy gr. 10cm 
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→ Ściany zewnętrzne nadziemia części przebudowywanej tradycyjnie – płyty 

mineralne gr. 20cm 

→ Ściany zewnętrzne nadziemia modułów kontenerowych – płyta PIR gr. 12cm + 

wełna mineralna gr. 6cm 

4.4. Roboty wykończeniowe zewnętrzne 

→ Wzmocnienie elewacji – wzmocnienie pękniętych ścian konstrukcyjnych za 

pomocą zaprawy tiksotropowej i prętów Ø8mm. Naprawa zniszczonych nadproŜy 

łukowych za pomocą zaprawy tiksotropowej i prętów Ø8mm. Naprawa parapetów 

zewnętrznych poprzez usunięcie uszkodzonych cegieł i wymurowanie na nowo za 

pomocą zaprawy cementowo-wapiennej. 

→ Czyszczenie oraz naprawa elewacji – czyszczenie elewacji poprzez zastosowanie 

środków chemicznych dobranym na zasadzie prób, zatwierdzonym przez 

konserwatora. Zaprojektowano lokalne wzmocnienie strukturalne osłabionych 

cegieł roztworem alkoholowym estru kwasu krzemowego.  Cegły rozwarstwione o 

nieodwracalnie zdezintegrowanej strukturze, powinny zostać zastąpione 

materiałem historycznym zbliŜonym o dobrych własnościach technicznych. Ubytki 

w spoinie uzupełnić za pomocą mineralnej, suchej zaprawy z hydraulicznym 

spoiwem w kolorze oryginalnym. Przyjęto wymianę całości spoin na głębokość 3 

cm. Ubytki cegieł uzupełnić w technologii kitów mineralnych o parametrach 

zgodnych z instrukcją WTA 3-11-97/D. Zaprawa o czysto mineralnym charakterze, 

parametrach mechanicznych i porowatości oraz uziarnieniu odpowiadających 

uzupełnianemu podłoŜu. W przypadku kiedy po wykonaniu napraw elewację 

naleŜy scalić kolorystycznie naleŜy zastosować system trwałego barwienia 

laserunkowego na bazie zolu szkła wodnego i trwałych pigmentów mineralnych 

→ Zadaszenie nad wejściem do budynku (2 szt.) – nad wejściami do budynku naleŜy 

zamontować daszki stylizowane na wzór retro. 

→ Stolarka okienna i drzwiowa 

o Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku projektuje się drzwi zewnętrzne 

przylgowe, drewniane stylizowane, o zwiększonej odporności na wilgoć, z 

ramą oraz skrzydłem drzwiowym w kolorze brązowym. Szklenie, pakiet 

dwuszybowy, antywłamaniowy w zespoleniu z szybą przeźroczystą. 

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi wynosi min. U=1,30 [W/m2*K]. 

o Stolarka okienna PCV. W budynku przewidziano wymianę istniejącej 

stolarki okiennej na nową. Zaprojektowano stolarkę z PCV w kolorze białym 

z ramą pięciokomorową wraz z wkładami z szyb zespolonych. 

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna powinien wynosić min. 

U=0,90 [W/m2*K].  

o Wyłaz dachowy. Okno wyłazowe o wymiarach 98x66cm. Współczynnik 

przenikania ciepła dla całego wyłazu wynosi U=1,0 [W/m2*K]. Do włazu 

dachowego naleŜy zapewnić dojście za pomocą drabiny składanej. 
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Przed zamówieniem stolarki wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

pomiarów otworów drzwiowych z natury. Wymiary zamawianej stolarki 

dostosować do istniejących gabarytów otworu. 

o Pokrycie dachu – wykonać z dwóch warstw papy (podkładowej i 

termozgrzewalnej) asfaltowej modyfikowanej elastomerami (SBS) na 

osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niŜ 200 g/m2 

o Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej tytanowo-cynkowej 

gr.0.60mm.  

o Rynny i rury spustowe – do wymiany naleŜy przyjąć rynny i rury spustowe 

wokół całego budynku a takŜe czyszczaki. Zaprojektowano rynny i rury 

spustowe ze stali tytanowo-cynkowej o przekrojach: rynny – Ø 150mm; rury 

spustowe – Ø 110mm;czyszczaki Ŝeliwne z rewizją prostokątną – Ø 150mm 

4.5. Roboty wykończeniowe wewnętrzne 

Kontenery modułowe powinny zosta ć dostarczone na miejsce monta Ŝu 
wyko ńczone wewn ątrz w sposób kompletny. Niniejszy opis robót 
wyko ńczeniowych dotyczy piwnic, klatek schodowych oraz p oddasza. 

→ Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz za pomocą mineralnych płyt 

termoizolacyjnych gr. 20cm. 

→ Ściany działowe 

o Ściany działowe w piwnicach naleŜy wykonać z cegły ceramicznej pełnej gr. 

12 cm na cementowo-wapiennej zaprawie murarskiej. Nad otworami 

drzwiowymi w nowo projektowanych ścianach naleŜy wykonać nadproŜa z 

prefabrykowanych betonowych belek typu „L”.  

o Ściany działowe na poddaszu naleŜy wykonać jako lekkie w systemie płyt 

gipsowo-kartonowych. 

→ Podłogi i posadzki 

o Podłoga piwnicy 

Przyjęto naprawę w formie wymiany posadzek wraz z podłoŜem we wszystkich 

pomieszczeniach piwnicznych objętych zakresem opracowania.  

� wykonać podłoŜe z chudego betonu gr. 17cm C8/10 

� uszczelnienie przeciwwilgociowe wykonać z 2 warstw papy 

termozgrzewalnej układanej krzyŜowo 

� warstwa termoizolacyjna oraz akustyczna – styropian podłogowy gr. 

10 cm (warstwy 5+5cm układane mijankowo) 

� wylewka cementowa gr. 6 cm zbrojona przeciwskurczowo siatkami z 

prętów Ø3mm o okach 10x10 cm.  

� wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 

o Podłoga klatek schodowych 

� płyta Ŝelbetowa zespolona z blachą współpracującą na belkach 

stalowych  
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� wylewka samopoziomująca gr. 1,5cm 

� posadzka z płytek ceramicznych cementopodobnych 

o Podłoga poddasza 

� płyta Ŝelbetowa zespolona z blachą współpracującą na belkach 

stalowych  

� izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej czarnej 0,30 mm 

� warstwa termoizolacyjna oraz akustyczna – styropian podłogowy gr. 

5 cm 

� wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona przeciwskurczowo siatkami z 

prętów Ø3mm o okach 10x10 cm.  

� posadzka płytki ceramiczne / posadzka cementowa  

→ Tynkowanie wewnętrzne 

o Tynki renowacyjne w piwnicach naleŜy wykonać za pomocą  tynku 

nawierzchniowego sanitarnego o duŜej zdolności absorbowania soli, w 

dwóch warstwach po 10 mm. Wyprawioną tynkiem renowacyjnym ścianę 

naleŜy pomalować farbą silikatową o bardzo wysokiej 

paroprzepuszczalności. 

o Tynki wewnętrzne – ściany murowane – naleŜy wykonać tynki cementowo-

wapienne z gotowych mieszanek, zatarte na gładko pacą z filcem. 

o Wykonanie gładzi na projektowanych ścianach działowych 

o Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego – na korytarzach i na klatkach 

schodowych na wysokości 1,50 m od poziomu posadzki naleŜy wykonać 

lamperie stosując tynk mozaikowy barwiony w masie na odcień jasno szary. 

→ Zabudowa poddasza za pomocą płyt GKFI na podwójnym ruszcie 

→ Sufit podwieszany z płyt G-K – W pomieszczeniach mieszkalnych po wykonaniu 

instalacji wentylacji mechanicznej, a takŜe na stropach klatek schodowych naleŜy 

ułoŜyć sufit podwieszany z płyt G-K. 

→ Balustrady – konstrukcję balustrady naleŜy wykonać z prętów kutych wraz z 

ornamentami. Pochwyt naleŜy wykonać z drewna impregnowanego i 

pomalowanego lakierem bezbarwnym. Balustrady naleŜy wykonać o wysokości 

min. 1,10m, a prześwit pomiędzy elementami wypełnienia balustrady powinien być 

nie mniejszy niŜ 0,12m.  

→ Barierki ochronne – w miejscach wskazanych w dokumentacji rysunkowej, w 

pomieszczeniach (poddasze) w których wysokość posadzki do poziomu parapetu 

wynosi poniŜej 85cm, naleŜy zastosować barierki ochronne 50x30x3mm 

montowane w wnęce okiennej na wysokości 90cm od poziomu posadzki. Barierkę 

naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować proszkowo na kolor czarny.  

→ Malowanie – przewiduje się malowanie ścian i sufitów we wszystkich 

pomieszczeniach na poziomie piwnic oraz poddasza, a takŜe klatkach 

schodowych. Ściany i sufity naleŜy pomalować trzema warstwami farby 
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lateksowej. NaleŜy zastosować farbę przeznaczoną do malowania wewnątrz 

pomieszczeń.  

→ Stolarka drzwiowa 

o Stolarka drzwiowa wejściowa do poszczególnych mieszkań – naleŜy 

zastosować ślusarkę aluminiową „ciepłą” z okleiną drewnopodobną.  

o Stolarka drzwiowa wewnętrzna (wewnątrzlokalowa) – płytowa z 

wypełnieniem z płyty wiórowej pełnej 

o Stolarka drzwiowa w piwnicach i na poddaszu - stalowa 

o Stolarka drzwiowa wewnętrzna o podwyŜszonej odporności ogniowej z 

ościeŜnicą MDF stałą. Rama skrzydła wykonana z tarcicy drewna 

egzotycznego. Wypełnienie skrzydła z płyt wiórowych ognioodpornych 

ułoŜonych warstwowo.Poszycie skrzydła wykonane z płyty HDF. 
Przed zamówieniem stolarki wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

pomiarów otworów drzwiowych z natury. Wymiary zamawianej stolarki 

dostosować do istniejących gabarytów otworu. 

 
5. Zapewnienie niezb ędnych warunków do korzystania z obiektów 

uŜyteczno ści publicznej przez osoby niepełnosprawne. 
 

Dwa mieszkania znajdujące się na parterze modernizowanego budynku zostały 
dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. 

Wejście główne do budynku wyposaŜono w platformę pionową bez szybu z 
rampą najazdową i z wejściem kątowym (90°). Drzwi wej ściowe (główne) do budynku o 
szerokości 1,20 m (0,90m+0,30m). 

Wszystkie drzwi przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, zarówno do 
mieszkania jak i wewnątrzlokalowe, projektuje się jako bezprogowe, o szerokości nie 
mniejszej niŜ 90 cm. We wszystkich miejscach przeznaczonych do uŜytku przez osoby 
niepełnosprawne przewidziano niezbędną powierzchnię manewrową. Posadzki 
w budynku zastosowano jako antypoślizgowe.  

Sanitariaty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wyposaŜono w miskę 
ustępową, umywalkę oraz natrysk. 

• Dla uŜytkowników poruszających się na wózkach inwalidzkich naleŜy zapewnić 

odpowiednią przestrzeń na nogi umoŜliwiając korzystanie w pozycji siedzącej. 

Umywalkę naleŜy zamontować na wysokości max. 80 cm i wyposaŜyć w baterię 

mieszającą jednouchwytową z długim uchwytem mieszacza i długą wylewką 

wody. Celem zapewnienia bezpiecznego wsparcia umywalka powinna zostać 

wyposaŜona w jedną boczną poręcz, wystającą ponad przednią krawędź umywalki 

w zakresie 10-15cm. 

• WC musi być oddalone od boku ściany o 30 cm, a od innych stale 

zamontowanych elementów wyposaŜenia sanitarnego o 95 cm. Powierzchnia 

ruchowa 95 cm, potrzebna do przesiadania się z wózka na WC, powinna być 
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umiejscowiona z boku. Wysokość siedzenia powinna wynosić max. 48 cm. 

Dla uŜytkowników wózków zaleca się wysokość 45-46cm. Składane uchwyty 

wsporcze montować na wysokości 85 cm i wysięgu 85 cm.  

• Punkty natryskowe – wysokość umiejscowienia armatury jest ustalona na 85 cm, 

przy czym bateria mieszająca musi się znajdować 50 cm od naroŜnika 

pomieszczenia. Bateria jednouchwytowa z ogranicznikiem temperatury. Elementy 

przytrzymujące nie powinny przynaleŜeć do wyposaŜenia podstawowego 

w obszarze natrysku. W ramach planowania instalacji naleŜy uwzględnić montaŜ 

siedziska natryskowego na wysokości 44-48 cm nad posadzką. 

• Drzwi do pomieszczeń wyposaŜyć naleŜy w poprzeczne ramię umieszczone 

na wysokości 85 cm, rozpoczynające się 10 cm za zawiasami oraz o dł. 50 cm 

 
6. Obiekty usługowe, produkcyjne, techniczne 
(w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane 
technologiczne oraz współzaleŜności urządzeń i wyposaŜenia związanego z przeznaczeniem 
obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi) 

 
Nie dotyczy 

 

7. Wyposa Ŝenie budowlano-instalacyjne budynku. 
(rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŜenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające 

uŜytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji 

i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej 

wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, 

telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takŜe sposób powiązania instalacji obiektu 

budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, załoŜenia przyjęte 

do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń) 

7.1. Instalacja elektryczna 

Modernizacja budynku będzie wykonana metodą prefabrykowanych modułów. 

Prefabrykacja odbywać się będzie  w zakładzie prefabrykacji i dostarczona na miejsce 

budowy w  elementach do montaŜu. Instalacje elektryczne zostaną wykonane równieŜ na 

zakładzie prefabrykacji. Instalacje prowadzone będą w ramach konstrukcyjnych oraz w 

przestrzeniach między stropowych. Przewody prowadzić w giętkich rurkach 

karbowanych. Połączenia pomiędzy elementami prefabrykowanymi wykonać w 

przygotowanych rewizjach stropowych w osobnych puszkach dla  kaŜdego obwodu. 

7.1.1. Zasilanie budynku 

Budynek zasilany jest indywidualnie dla kaŜdej z klatek schodowych. Obok 

istniejących złącz kablowych zabudować Główny PoŜarowy Wyłącznik Prądu a elementy 

sterowania zabudowane będą przy wejściach do klatek schodowych. Przy wejściu na 

parterze znajduje się zespół rozdzielnic pomiarowych dla mieszkań danej klatki. 
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Rozdzielnica wyposaŜona  będzie w zabezpieczenia przed licznikowe, tablice licznikowe 

oraz rozłączniki na odpływach do mieszkań. Dla kaŜdego mieszkania przewidziano 11 

kW mocy przyłączeniowej a dla klatek schodowych 15 kW. w klatce nr 1 na poddaszu 

znajduje się pomieszczenie na potrzeby  wentylacji a w klatce nr 2 na potrzeby kotłowni 

CO. Na dachu budynku zabudowane będzie 20  paneli fotowoltaicznych 300W kaŜdy.  

Budynek wyposaŜony jest w zewnętrzny podnośnik dla niepełnosprawnych zasilany z 

rozdzielnicy ADM. Zapotrzebowanie całkowite budynku na moc elektryczną wynosi 

59,9W. 

7.1.2. Ochrona odgromowa i instalacja wyrównawcza 

Budynek wyposaŜony będzie  w instalację odgromową. Zwody poziome wykonać 

z drutu stalowego ocynkowanego FeZn Ø 8 mm ułoŜonego na betonowych uchwytach 

klejonych do połaci dachu w odległości co 1 m. Wszystkie elementy metalowe na dachu 

połączyć złączami skręcanymi ze zwodami poziomymi. Nasady kominowe oraz panele 

fotowoltaiczne chronić masztami odgromowymi z podstawami betonowymi o wysokości 

4m. 

Zwody pionowe prowadzić po ścianie i mocować bezpośrednio do ściany 

budynku. Przewody odprowadzające wykonać z płaskownika ocynkowanego FeZn 30 x 

3 mm od złącza kontrolnego do uziomu szpilkowego. KaŜdy przewód odprowadzający 

osłonić osłoną a miejsca styku z gruntem zabezpieczyć antykorozyjnie na odcinku 20 cm 

powyŜej gruntu i 40 cm poniŜej. Przewody odprowadzające łączyć z uziomem 

szpilkowym  za pomocą złącz klinowych. Złącze kontrolne montować na ścianie na 

wysokości 1,5 m na gruntem. Wartość rezystancji kaŜdego z uziomów szpilkowych nie 

moŜe przekraczać 20 Ω.   

W pomieszczeniu kotłowni wykonać otokową miejscową szyn wyrównawczą z 

płaskownika ocynkowanego FeZn 3 x 40 mm zabudowaną na wysokości 50 cm od 

posadzki omijającą otwór drzwiowy. MSW naleŜy połączyć z uziemionym punktem 

rozdziału przewodu PEN na N i PE. 

7.1.3. Instalacja fotowoltaiczna 

Celem wykonania instalacji jest pozyskiwanie energii elektrycznej o mocy 6 kWp 

z energii słonecznej z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych typu monokrystalicznego. 

Zakłada się podłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej sieci dystrybucyjnej, 

której operatorem jest Tauron Dystrybucja S.A. 

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej TD S.A nastąpi po stronie niskiego 

napięcia i wymaga aktualizacji Warunków Przyłączenia do współpracy z źródłem 

wytwarzania energii elektrycznej  poprzez panele fotowoltaiczne. 

Inwestor nie ma zamiaru sprzedawać wytworzonej energii elektrycznej, jak 

równieŜ nie będzie ona wprowadzona do sieci TAURON Dystrybucja S.A. W związku z 

tym wykonana instalacja ogniw fotowoltaicznych zostanie doposaŜona w układ 
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antypompujący, którego celem jest uniemoŜliwienie podania napięcia wytworzonego w 

urządzeniach wytwórczych do sieci dystrybucyjnej. 

Instalacja fotowoltaiczna to 20  paneli monokrystalicznych pracującej jako układ 

autonomiczne. Panele zabudowane są na konstrukcji nośnej na dachu budynku na 

typowych wspornikach aluminiowych. Moduły PV spięte są w grupy po 10 szt. w grupie i 

połączone w rozdzielnicy RPV w pomieszczeniu wentylatorowni  . Rozdzielnica RPV to 

zespół aparatów zabezpieczających system fotowoltaiczny wyposaŜony w wyłącznik 

poŜarowy odcinający zasilanie w chwili zadziałania GPWP. W rozdzielnicy RPV 

zabudowano Inwerter wyposaŜony w układy antypompujący współpracuje z siecią 

energetyczną i zasila rozdzielnicą ADM. 

7.1.4. Ochrona od poraŜeń prądem elektrycznym 

Projektowane instalacje w budynku pracują układzie sieci TN-S. 

Zastosowano dodatkową ochronę od poraŜeń: SZYBKIE WYŁĄCZENIE 

ZASILANIA. NaleŜy dokonać rozdziału przewodu PEN w rozdzielnicy GPWP na PE i N,  

punkt rozdziału uziemić. 

Wszystkie obwody odbiorcze projektowanej sieci zabezpieczone są 

wyłącznikami róŜnicowo-prądowymi na prądy róŜnicowe Idl = 30 mA 

W układzie sieci TN-S dla zapewnienie wyłączenia zasilania musi być spełniony 

warunek: 

a
s I

U
Z 0≤

 

03,0

25≤sZ
 

Ω≤ 833sZ  
Stosując załoŜenie, Ŝe maksymalna wartość impedancji przewodu PE nie 

przekracza 30 Ω to ochrona przeciwporaŜeniowa jest skuteczna. 

7.1.5. Zestawienie materiałów 

L.p. Ozn. Pozycja Jedn. Ilość 

1 GPWP Rozdzielnica GPWP Komp. 2 

2 TL 
Rozdzielnica licznikowa  
klatka 1 Komp. 1 

3 TL Rozdzielnica licznikowa  
klatka 2 Komp. 1 

4 ADM Rozdzielnica ADM Komp. 1 

5 TM Rozdzielnica mieszkaniowa Komp. 10 
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6 RPV Rozdzielnica fotowoltaiki Komp. 1 

7  Płaskownik ocynkowany 
FeZn 25 x 3 mm m 20 

8  Kabel YAKXS 4 120 mm2 m 40 

9  Przewód YDY 3 x 1,5 mm2 m 350 

10  Przewód YDY 4 x 1,5 mm2 m 100 

11  Przewód YDY 3 x 2,5 mm2 m 200 

12  Przewód YDY 5 x 2,5 mm2 m 50 

13  Przewód YDY 5 x 4 mm2 m 250 

14  Przewód HDGs 3 x 2,5 mm2 m 30 

15  Przewód LY 1 x 16 mm2 m 35 

16  Pręt stalowy ocynkowany Ø 
8mm m 180 

17  Puszki końcowe p/t. szt. 25 

18  Przycisk „Główny Wył. Prądu” 
w kasecie 250V/2A 2Z szt. 2 

19  Wyłącznik pojedynczy p/t szt. 13 

20  Gniazdo p/t 2P+Z  IP44 szt. 6 

21  Gniazdo 32A - 3P+N+Z szt. 2 

22 MSW Miejscowa szyna 
wyrównawcza szt. 1 

23 A1 Oprawa Panel LED 4000lm 
IP20 z czujnikiem ruchu szt. 13 

24 B1 Oprawa 1 x 50W  IP65 szt. 15 

25 B1 Oprawa 1 x 50W  IP65 z 
czujnikiem ruchu szt. 9 

26 EW1 Oprawa awar. LOGICA   
ATCT 8SE1P z piktogramem szt. 18 

27 EW4 
Oprawa awar. LOGICA   
ATCT  11SA1P 
AUTODAMMING 

szt. 2 

28  Panel fotowoltaiczny szt.  20 

29  Konstrukcja aluminiowa pod 
panele fotowoltaiczne Komp. 1 

30  Kable i przewody do 
polaczenia fotowoltaiki Komp. 1 
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31  Maszt odgromowy szt.  9 

7.1. Instalacja centralnego ogrzewania 

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania będzie pracować jako wodna, 

pompowa o parametrach nominalnych obliczeniowych czynnika grzejnego 70/50°C. 

Źródłem ciepła dla nowoprojektowanej instalacji będzie projektowana kotłownia gazowa 

złoŜona z dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania 34,4 

kW kaŜdy oraz gazowa pompa ciepła o mocy 38,3 kW. Pomieszczenie kotłowni 

zlokalizowano na poddaszu budynku. Projektowana kotłownia gazowa zasilana będzie z 

istniejącego przyłącza gazu zlokalizowanego w pobliŜu budynku. W kotłowni 

przygotowywany będzie czynnik grzewczy na potrzeby centralnego ogrzewania, oraz 

przygotowania ciepłej wody uŜytkowej. Do obliczeń zapotrzebowania na ciepło budynku 

przyjęto projektowaną zewnętrzną temperaturę dla III strefy klimatycznej (-20°C) i 

temperatury w pomieszczeniach: łazienki (24°C), pom ieszczenia mieszkalne (20°C), 

klatki schodowe (8°C). Współczynniki przenikania ci epła przez przegrody budowlane, 

straty ciepła pomieszczeń i obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy programów 

OZC oraz Instal-Therm firmy Instalsoft.  Z projektowanej kotłowni wychodzić będą dwa 

obiegi, jeden na instalację ogrzewania grzejnikowego, drugi zasilać będzie instalację 

C.W.U.. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano rur wielowarstowywych ( 

PERT – Aluminium bez szwu – PERT). Rury zbudowane są z zgrzewanej w sposób 

ciągły rury aluminiowej do której od zewnątrz i wewnątrz wtłoczono warstwę odpornego 

na podwyŜszoną temperaturę polietylenu PE-RT (wg DIN 16833). Rury posiadają barierę 

antydyfuzyjną zgodną z DIN 4726, dzięki niej tlen nie przedostaje się do instalacji. 

Maksymalna temperatura pracy systemu to 95°C, współ czynnik chropowatości rur 

k=0,0004mm. Maksymalne ciśnienie pracy systemu to 10 bar dla temperatury 70°C . Do 

łączenia rur o średnicach 16mm  - 75mm stosować naleŜy złączki systemowe 

zaprasowywane wyposaŜone  w funkcję testu próby szczelności (zgodne z atestem 

DVGW W534) – gwarancja uniknięcia błędów montaŜowych (połączenie szczelne tylko 

po wykonaniu zaprasowania) . Przy średnicach 16mm – 32mm konstrukcja kształtki 

umoŜliwia wykonanie połączenia bez fazowania rury. MontaŜ systemu moŜe odbywać się 

w temperaturach od -10°C do +40 °C. 

Przewody rozprowadzające prowadzone będą pod stropem danych kondygnacji 

tj. grzejniki na danej kondygnacji zasilane będą pod stropem kondygnacji poniŜej, 

zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania. Wszystkie prowadzone przewody 

zaizolować naleŜy otulina z pianki polietylenowej. Przy prowadzeniu przewodów 

szczególną uwagę naleŜy zwrócić na przejścia rurociągów przez ściany w pobliŜu 

podciągów Ŝelbetowych i słupów – zachować naleŜy odpowiednie odległości od 

konstrukcji, a takŜe od innych projektowanych instalacji.  Rurociągi rozprowadzające 

naleŜy mocować do przegród budowlanych z uŜyciem szpilek do mocowania rur. 
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Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych 

stalowych. Wolną przestrzeń wypełnić materiałem miękkim, np. wełną mineralną. 

 

Bilans cieplny: 

• instalacja centralnego ogrzewania - grzejniki   Qc.o.g = 50,0 kW 

• instalacja C.W.U.             Qc.w.u = 40,00 kW 

SUMA                  Q = 90,0 kW 

 

Do ogrzewania pomieszczeń przewidziano grzejniki stalowe płytowe z 

elementami konwekcyjnymi , zintegrowane. Grzejniki powinny być wyposaŜone w 

uchwyty mocujące, korek i odpowietrznik. Grzejniki stalowe, płytowe, zasilane od dołu 

wyposaŜyć w głowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym. Grzejniki wyposaŜone 

zostaną w zawór termostatyczny oraz odcinający.  

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie przez automatyczne odpowietrzniki 

z zaworami stopowymi, odcinającymi DN15, które zamontować naleŜy w najwyŜszych 

punktach instalacji, tj. na końcówkach pionów.  Dodatkowo przewiduje się moŜliwość 

odpowietrzenia grzejników przy uŜyciu odpowietrzników zamontowanych na grzejnikach.  

7.2. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. 

Nowa instalacja zasilana będzie wodą z istniejącego przyłącza wody. 

Projektowane nowe przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej pokryją 

zapotrzebowanie wody na cele socjalno bytowe. Ciepła woda przygotowywana będzie w 

projektowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej na poddaszu budynku. Ciepła woda 

przygotowywana będzie poprzez zastosowanie dwóch zasobników C.W..U. o pojemności 

1000l kaŜdy. Wewnętrzną instalację wody zaprojektowano z rur  (PERT – Aluminium bez 

szwu – PERT). Rury zbudowane są z zgrzewanej w sposób ciągły rury aluminiowej do 

której od zewnątrz i wewnątrz wtłoczono warstwę odpornego na podwyŜszoną 

temperaturę polietylenu PE-RT (wg DIN 16833). Rury posiadają barierę antydyfuzyjną 

zgodną z DIN 4726, dzięki niej tlen nie przedostaje się do instalacji. Maksymalna 

temperatura pracy systemu to 95°C, współczynnik chr opowatości rur k=0,0004mm. 

Maksymalne ciśnienie pracy systemu to 10 bar dla temperatury 70°C . 

Do łączenia rur o średnicach 16mm  - 75mm stosować naleŜy złączki systemowe 

zaprasowywane wyposaŜone  w funkcję testu próby szczelności (zgodne z atestem 

DVGW W534) – gwarancja uniknięcia błędów montaŜowych (połączenie szczelne tylko 

po wykonaniu zaprasowania). Przy średnicach 16mm – 32mm konstrukcja kształtki 

umoŜliwia wykonanie połączenia bez fazowania rury. MontaŜ systemu moŜe odbywać się 

w temperaturach od -10°C do +40 °C. 

Wraz z podejściami do armatury czerpalnej oraz przewodami prowadzonymi w 

bruzdach ściennych zaleca się zaizolować je otuliną z pianki polietylenowej. 

Rozprowadzenie przewodów C.W.U. w danym mieszkaniu prowadzone będzie nad 

stropem podwieszonym. Podejścia do armatury czerpalnej prowadzone będą w bruzdach 
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ściennych lub po wierzchu ścian. Podejścia do baterii stojących, czerpalnych 

umywalkowych oraz WC zakończyć kolankiem z końcem gwintowanym i wyposaŜyć w 

zawory odcinające, a następnie przy uŜyciu przyłączy elastycznych w oplocie ze stali 

nierdzewnej wykonać podłączenie do istniejącej armatury.  

Pod pionami zamontować zawory kulowe odcinające. Na wodzie cyrkulacyjnej 

zamontować zawory termostatyczne regulacyjne. 

7.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Z przedmiotowego budynku ścieki sanitarne naleŜy odprowadzić 

nowoprojektowanymi wewnętrznymi ciągami kanalizacji do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej poprzez istniejące przyłącza. Przewody odpływowe oraz piony instalacji 

kanalizacyjnej zaprojektowano z rur kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu o średnicy, ø50, ø75, ø110, ø160, ø200 PVC-U.  Piony i podejścia do przyborów 

sanitarnych prowadzone będą w szachtach instalacyjnych lub w bruzdach ściennych. 

Piony wyprowadzone będą ponad dach i zakończone rurą wywiewną o średnicy ø75, 

ø110 z daszkiem ochronnym i kominkiem.  

U dołu pionów oraz przy zejściu przewodu pod posadzkę przewiduje się montaŜ 

czyszczaków na wysokości min. 0,2m licząc od powierzchni posadzki.  

Dla odpływów z umywalek, zlewozmywaków, natrysków, oraz wpustów 

podłogowych zastosowano przewody o średnicy ø50mm, natomiast dla odpływów z 

misek WC przewody o średnicy ø 110mm. W pomieszczeniach, w których zlokalizowane 

zostały odpływy, naleŜy przy wykonywaniu posadzki zapewnić jej spadek na poziomie 

0,5 % w kierunku odpływu podłogowego. 

7.4. Instalacja gazowa 

Instalacja gazowa przebiegać będzie od skrzynki gazowej zamontowanej na 

ścianie zewnętrznej budynku do pomieszczenia kotłowni zlokalizowanej na poddaszu. 

Rurociągi gazowe będą wykonane z rur stalowych łączonych przez spawanie, 

prowadzone pod stropem pomieszczeń piwnic w budynku, a następnie poprzez 

projektowany szacht instalacyjny doprowadzone zostaną do pomieszczenia kotłowni.  

Instalację  wykonać  z  rur  stalowych  bez  szwu   zgodnie  z  PN-80/4-774219.    

Rurociągi łączyć  przez  spawanie ze  sobą  poszczególnych  odcinków  rur  i  

kolan . Spadek poziomych przewodów gazowych powinien wynosić co najmniej 0,4% w 

kierunku przepływu gazu. Przewody prowadzić naleŜy pod stropem i na powierzchni 

ścian wewnętrznych w odległości 2 cm od tynku z zachowaniem wymagań dotyczących 

rozmieszczenia uchwytów mocujących, wykonanych z materiałów niepalnych (łącznie z 

kołkami) z przekładkami tłumiącymi oraz zachowaniem odpowiednich odległości od 

innych instalacji. 

Przewody   gazowe  powinny    być  prowadzone    na  powierzchni   ścian  

wewnętrznych, i   mocowane   typowymi  uchwytami  do  rur. 
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Minimalne odległości od innych instalacji powinny wynosić: 

• od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania – 15 cm 

• od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania przy ich równoległym ułoŜeniu – 10 cm 

• od poziomych i pionowych przewodów telekomunikacyjnych – 20 cm 

• od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej – 10 cm 

• od iskrzących urządzeń elektrycznych (bezpieczników, gniazd wtykowych) – 

60cm. 

Przewody gazowe prowadzi się powyŜej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

oraz poniŜej instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy  przejściach  przez  przegrody  konstrukcyjne  stosować  naleŜy  rury 

osłonowe  zgodnie  z  PN-80/897776-50 Tuleje ochronne winny być uszczelniane 

elastycznym szczeliwem i powinny wystawać po 3 cm z kaŜdej strony ściany.  Zmiany 

kierunku rury instalacyjnej uzyskać przez odpowiednie gięcie wykonując łuki i kolana. 

Rozgałęzienia wykonać za pomocą trójników spawanych. Połączenia gwintowane 

dopuszcza się do przyłączenia armatury i urządzeń gazowych. Gwinty uszczelnić za 

pomocą wyczesanych włókien konopnych nasyconych pastą niewysychającą. 

Sposób prowadzenia przewodu gazowego oraz średnice pokazano na rysunkach 

załączonych do niniejszego opracowania. 

 

Próba szczelno ści  
Po wykonaniu instalacji naleŜy, w obecności dostawcy gazu, przeprowadzić próbę 

odbioru instalacji, w czasie której naleŜy wykonać następujące czynności: 

• sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych i rur spalinowych 

oraz usytuowania   poszczególnych elementów instalacji zgodnie z projektem;  

• sprawdzenie jakości uŜytych materiałów i prawidłowości wykonania robót 

montaŜowych 

• przeprowadzenie próby szczelności przewodów. 

 
Próba szczelno ści polega na napełnieniu przewodów gazowych powietr zem pod 

ciśnieniem 50 kPa. Po upływie 15 ÷÷÷÷30 min. nale Ŝy wykona ć pomiar spadku 
ciśnienia manometrem. Je Ŝeli w ci ągu 30 min. nie zaobserwuje si ę spadku 
ciśnienia na manometrze, instalacj ę moŜna uzna ć za szczeln ą. JeŜeli wynik próby 
jest nagatywny, wykonawca powinien odnale źć miejsca nieszczelno ści, u Ŝywając 
do tego wody mydlanej lub specjalnych testerów szcz elności. Nieszczelne 
elementy nale Ŝy wymieni ć względnie rozmontowa ć przewody i zł ącza wykona ć na 
nowo. Je Ŝeli trzykrotnie wykonana próba da wynik negatywny, instalacj ę naleŜy 
wykona ć na nowo. Instalacja powinna by ć napełniona gazem w ci ągu 6 miesi ęcy 
od daty wykonania próby szczelno ści. 
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7.5. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja 

7.5.1. Podstawa opracowania 

• PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego, 

• PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 

• PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego  

i uŜyteczności publicznej. Wymagania, 

• PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 

- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji, 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne – podstawowe wymagania 

i badania, 

• PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Określanie 

parametrów filtracyjnych, 

• PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych – wymagania 

dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

• PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynków - Metody obliczania strat energii na 

skutek wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach uŜyteczności publicznej, 

• PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do określania 

strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji, 

• PN-EN 15251:2007 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki 

cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas. 

7.5.2. Instalacja wentylacji – załoŜenia i opis rozwiązań 

Projektuje się instalację wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach 

mieszkalnych i piwnicznych dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych.  

 

ZałoŜenia 
Parametry klimatu zewnętrznego 

Przyjęto następujące parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego: 

a) Lato: 

o Temperatura: tz
L=32°C, wilgotno ść względna: φzL=45%; 

b) Zima: 

o Temperatura: tzZ=-20°C, wilgotno ść względna: φz
Z=~100%; 

 
Parametry środowiska wewn ętrznego 

Przyjęto następujące parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego: 
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c) Lato: 

o Temperatura: brak chłodzenia - temperatura wynikowa, wilgotność 

względna: brak kontroli wilgotności. 

d) Zima: 

o Temperatura: tw
Z=20°C, wilgotno ść względna: brak kontroli wilgotności. 

 
Opis rozwi ązań 

Projektowane rozwiązanie obejmuje jeden układ wentylacyjny nawiewno-

wywiewny oraz układ wyciągowy z piwnic: 

• NW1 – układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obsługujący lokale 

mieszkalne, VN/VW=1 000/1 000 m3/h, 

• W2 – układ wentylacji mechanicznej wywiewnej obsługujący pomieszczenia w 

piwnicy, VW=450 m3/h, 

Strumienie objętości powietrza dostarczane do pomieszczeń przez powyŜsze 

układy obliczono na podstawie warunków higienicznych oraz odpowiednich zaleceń.  

Zestawienie pomieszczeń razem z sumarycznymi wartościami strumieni 

objętościowych powietrza wentylacyjnego przedstawiono w tabeli. 
 

Nr Pomieszczenie Vn [m3/h] Vw [m3/h] 

Lnr1 Pom. piwniczne   40 

Lnr2 Pom. piwniczne   40 

Lnr3 Pom. piwniczne   25 

Lnr4 Pom. piwniczne   20 

Lnr5 Pom. piwniczne   40 

Lnr6 Pom. piwniczne   20 

Lnr7 Pom. piwniczne   40 

Lnr8 Pom. piwniczne   25 

Lnr9 Pom. piwniczne   40 

Lnr10 Pom. piwniczne   40 

  Korytarz   120 

1/1 Przedpokój     

1/2 Łazienka   50 

1/3 Kuchnia   50 

1/4 Pokój dzienny 50   

1/5 Sypialnia 50   

2/1 Przedpokój     

2/2 Łazienka   50 

2/3 Kuchnia   50 

2/4 Pokój dzienny 50   

2/5 Sypialnia 50   

3/1 Przedpokój     

3/2 Łazienka   50 
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3/3 Kuchnia   50 

3/4 Pokój dzienny 40   

3/5 Pokój 20   

3/6 Sypialnia 40   

4/1 Przedpokój     

4/2 Łazienka   50 

4/3 Kuchnia   50 

4/4 Pokój dzienny 50   

4/5 Sypialnia 50   

5/1 Przedpokój     

5/2 Łazienka   50 

5/3 Kuchnia   50 

5/4 Pokój dzienny 50   

5/5 Sypialnia 50   

6/1 Przedpokój     

6/2 Łazienka   50 

6/3 Kuchnia   50 

6/4 Pokój dzienny 50   

6/5 Sypialnia 50   

7/1 Przedpokój     

7/2 Łazienka   50 

7/3 Kuchnia   50 

7/4 Pokój dzienny 50   

7/5 Sypialnia 50   

8/1 Przedpokój     

8/2 Łazienka   50 

8/3 Kuchnia   50 

8/4 Pokój dzienny 40   

8/5 Pokój 20   

8/6 Sypialnia 40   

9/1 Przedpokój     

9/2 Łazienka   50 

9/3 Kuchnia   50 

9/4 Pokój dzienny 50   

9/5 Sypialnia 50   

10/1 Przedpokój     

10/2 Łazienka   50 

10/3 Kuchnia   50 

10/4 Pokój dzienny 50   

10/5 Sypialnia 50   

 Centrala: 1000 1000 

 Wentylator:  450 
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7.5.2.1. NW1 – układ wentylacyjny obsługujący lokale mieszkalne 

Charakterystyka układu: 

• Projektowana centrala wentylacyjna zlokalizowana na poddaszu w pom. 

wentylatorowni; 

• Centrala z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym, 

• Strumień powietrza wentylacyjnego: , 

• SpręŜ dyspozycyjny: , 

• Centralę naleŜy wyposaŜyć w rozdzielnice zasilająco-sterujące; 

Nawiew:  

• Filtr działkowy F5; 

• Wymiennik przeciwprądowy sekcji odzysku ciepła,  

• Nagrzewnica elektryczna, Qg=4,5kW (pobór mocy el. Q=0,9kW); 

• Wentylator VN=1000 m3/h, ∆pN=250Pa; 

Wywiew:  

• Filtr działkowy M5; 

• Wentylator VW=1000 m3/h, ∆pW=250Pa; 

• Wymiennik przeciwprądowy sekcji odzysku ciepła; 

 

Opis projektowanych instalacji: 

ŚwieŜe powietrze będzie zasysane poprzez czerpnię zlokalizowaną na dachu, następnie 

trafi do centrali wentylacyjnej, gdzie zostanie uzdatnione i podgrzane. Powietrze 

wentylacyjne zostanie doprowadzone kanałami wentylacyjnymi do poszczególnych 

pomieszczeń. Elementami nawiewnymi jak i wywiewnymi będą anemostaty. Wyciągane 

powietrze będzie kierowane do centrali wentylacyjnej gdzie zostanie oczyszczone w 

sekcji filtra M5, odda ciepło do przeciwprądowego wymiennika sekcji odzysku ciepła, a 

następnie doprowadzone do dachowej wyrzutni powietrza. Odgałęzienia instalacji 

nawiewnej oraz wywiewnej naleŜy wyposaŜyć w przepustnice umoŜliwiające 

indywidualną regulację wydajności kaŜdego pionu wentylacyjnego oraz regulatory CAV 

na odejściach do poszczególnych lokali mieszkalnych. Na poddaszu po rozdziale na pion 

wywiewny z kuchni i łazienek naleŜy zastosować szczelne klapy zwrotne. 

NaleŜy zaizolować przewody nawiewne, wywiewne oraz czerpne i wyrzutowe 

prowadzone na poddaszu samoprzylepną wełną mineralną o grubości 80 mm w płaszczu 

ze zbrojonej folii aluminiowej. Przewody nawiewne oraz wywiewne poziome 

rozprowadzające powietrze w lokalach mieszkalnych wełną o grubości 20 mm, pionowe 

(szachty) oraz poziome w korytarzach ogólnodostępnych 40mm. 

7.5.2.2. W2  – Układ wentylacji wywiewnej dla pomieszczeń w piwnicy 

Układ W2 to układ wywiewający powietrze z pomieszczeń gospodarczych w 

piwnicy za pomocą wentylatora dachowego z wyrzutem pionowym. Powietrze 
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wentylacyjne do obsługiwanych pomieszczeń będzie się dostawało przez okna z 

mikrouchyłem. Wywiew będzie się odbywał przez kratki wentylacyjne. Kanały 

wentylacyjne pionowe układu piwnicznego ze względów akustycznych naleŜy zaizolować 

wełną o grubości 20 mm. 

7.5.2.3. Wentylacja kotłowni. 

Ze względu na wymagania pompy ciepła dla pomieszczenia kotłowni 

przewidziano dachowe czerpnię i wyrzutnię – zgodnie z wytycznymi producenta. 

7.5.3. Warunki wykonawstwa 

Próby i odbiory techniczne naleŜy wykonać zgodnie z: 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru – COBRTI Instal, zeszyt 1-12, 

• Wymaganiami montaŜowymi producentów zastosowanych urządzeń. 

Instalacje wentylacji naleŜy wyregulować za pomocą przepustnic. Przewody i 

kształtki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normą PN-B-03434:1999. 

Zastosować przewody okrągłe spiralnie zwijane typu spiro oraz przewody i kształtki 

prostokątne wykonane w klasie szczelności A na podstawie norm PN-EN 12237:2005 dla 

przewodów o przekroju kołowym oraz  PN-EN 1507:2007 dla przewodów o przekroju 

prostokątnym.  

UWAGA: Z uwagi na specyfikę wykonania robót (budownictwo modułowe) 

obliguje się Wykonawcę do sporządzenia projektu warsztatowego uwzględniającego 

specyfikę montaŜu segmentów modułowych i części wspólnych instalacji. 

7.5.4. Wytyczne branŜowe 

7.5.4.1. Zapotrzebowanie na moc elektryczną 

L.p.  Urządzenie Lokalizacja Ilo ść Moc elektryczna Pr ąd Zasilanie 

1. Centrala wentylacyjna 
NW1 

poddasze - 
wentylatorownia 1 kpl. 

Nawiew: 380W    
Wywiew: 380W     

Nagrzewnica:4500W         
RAZEM: 5,25kW 

Nawiew: 2,5A 
Wywiew: 2,5A 400V 

2. Wentylator dachowy 
W2  dach 1 szt. 120W - 230V 

7.5.4.2. BranŜa budowlana 

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych naleŜy: 

• Zapewnić dostęp do urządzeń w celach serwisowych, 

• Zapewnić dostęp do elementów regulacyjnych instalacji, 

• Wykonać kratki transferowe w drzwiach w pomieszczeniach w których nie został 

zrównowaŜony strumień powietrza nawiewanego oraz wywiewanego, 
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7.5.4.3. BranŜa sanitarna 

Doprowadzić instalację c.t. do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Wykonać 

instalację odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej. 

7.5.5. Wytyczne przeciwpoŜarowe 

NaleŜy przestrzegać wytycznych ppoŜ.: 

• Przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiały tłumiące powinny 

być wykonane z materiałów niepalnych, 

• W miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia 

przeciwpoŜarowego naleŜy zamontować klapy przeciwpoŜarowe wyposaŜone w 

topik, 

• Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny być 

wykonane  

w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, 

• Wszystkie materiały powinny posiadać atest do stosowania ich w budownictwie. 

7.5.6. Wytyczne BHP 

Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy: 

• Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

• MontaŜ przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

• Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem 

obowiązujących przepisów BHP, 

• Wszystkie zaprojektowane urządzenia naleŜy eksploatować i konserwować 

zgodnie  

z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP. 

Nie dopuszcza się: 

• Pracy przy niesprawnych urządzeniach, 

• Dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach, 

• Dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie 

posiadające wymaganych dopuszczeń 

7.5.7. MontaŜ i rozruch instalacji 

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montaŜowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz 

normami: 

• PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze, 
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• PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją, 

• PN-84/8665-40 Wentylacja. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania i 

badania, 

• PN-77/M-04605 „Chłodnictwo. Próby szczelności urządzeń chłodniczych". 

Całość instalacji powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002 

roku poz. 690, wraz ze zmianą Dz.U. nr 109 poz. 1156 z 2004 roku. 

Roboty naleŜy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz 

przeciwpoŜarowych. 

Podczas wykonawstwa naleŜy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji 

wykonania instalacji wydanych przez dostawcę bądź producenta materiałów. 

 

8. Charakterystyka Energetyczna Budynku  
 

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zuŜywających inne rodzaje 

energii, stanowiących jego stałe wyposaŜenie budowlano-instalacyjne, 

z wydzieleniem mocy urządzeń słuŜących do celów technologicznych 

związanych z przeznaczeniem budynku, 

 

Zapotrzebowanie całkowite budynku na moc elektryczną wynosi 59,90 kW 

 
b) właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, 

wrót, a takŜe przegród przezroczystych i innych, 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 75 Poz. 690. z późniejszymi zmianami) określa graniczne wartości dla współczynnika 

„U” na poziomie (z uwagi na planowanie realizacji na rok 2021r. wzięto pod uwagę 

wymagania WT obowiązujących od 01 stycznia 2021r.): 

Wymogi obowi ązujące od 01 stycznia 2021r. 
o dla ścian zewnętrznych            U = 0,20 [W/m2*K] 

o dla dachów i stropodachów           U = 0,15 [W/m2*K] 

o dla stropu nad piwnicą nieogrzewaną        U = 0,25 [W/m2*K] 

o dla okien                  U = 0,90 [W/m2*K] 
o dla drzwi zewnętrznych            U = 1,30 [W/m2*K] 

 

Przegrody budynku zostały dobrane na podstawie wyliczeń wykonanych za 

pomocą licencjonowanego programu firmy Robobat - EKSPERT Analiza cieplno-

wilgotnościowa. Wyniki obliczeń przedstawiono poniŜej, natomiast szczegóły obliczeń 

stanowią załącznik do niniejszego opracowania.  
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Warunki izolacyjności zostały spełnione, dla przyjętych materiałów współczynniki 

te wynoszą: 

→ ściana zewn ętrzna – U=0,20 [W/(m2*K];  

→ strop ostatniej kondygnacji – U=0,12 [W/(m2*K];  

→ strop nad piwnic ą – U=0,23 [W/(m2*K];  

→ drzwi zewn ętrzne - współczynnik przenikania ciepła wynosi – U=1,30 [W/(m2*K] 

→ okna zewn ętrzne - współczynnik przenikania ciepła wynosi – U=0,90 [W/(m2*K] 
 

W odniesieniu do ustawy naleŜy stwierdzić, Ŝe wszystkie parametry materiałów 

uŜytych do izolacji cieplnej budynku zostały dobrane właściwie.  

Wyniki charakterystyki energetycznej nale Ŝy uznać za spełnione. 
Szczegółowe obliczenia oraz wyniki przedstawiono w formie zał ącznika 
do projektu. 

 
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na 

gospodarkę energetyczną budynku, 

 

• instalacja centralnego ogrzewania         średnia sprawność 130% 

• instalacja C.W.U.               średnia sprawność 90% 

 
d) dane wykazujące, Ŝe przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym 

rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące 

oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych; 

 

Zapotrzebowanie na energię 

→ wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK – 27,28 

[kWh/m2*rok] 

→ wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP – 

30,57 [kWh/m2*rok] 

→ wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP – 

wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych 65,0 

[kWh/m2*rok] 
 

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzu jące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz 
na zdrowie ludzi i obiekty s ąsiednie 

Obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko i tereny sąsiednie. Zakres 

robót nie zmienia warunków wpływających na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 

i inne obiekty budowlane. Projekt nie zmienia układu oraz połoŜenia wysokościowego 
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terenu, a tym samym zmiana ukształtowania terenu nie wpłynie ujemnie na środowisko 

oraz działki sąsiadujące. 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na jakość gruntów i wód 

podziemnych. Przewiduje się odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej, odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. Odpady stałe będą segregowane, gromadzone w pojemnikach stałych 

posadowionych na działce i opróŜniane kaŜdorazowo przez słuŜby komunalne. Nie 

przewiduje się zakwalifikowania Ŝadnego z odpadów do odpadów niebezpiecznych. Brak  

zanieczyszczeń i emisji gazowych, brak emisji hałasu na zewnątrz budynku, budynek nie 

wpływa na istniejący drzewostan. 

Projektowany obiekt nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku 

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 

10. Analiza mo Ŝliwo ści racjonalnego wykorzystania 
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrze nia 
w energi ę i ciepło 

 

a) roczne zapotrzebowanie na energię uŜytkową do ogrzewania, wentylacji, 

przygotowania ciepłej wody uŜytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie 

z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 

budynków, 

EU – 30,57 [kWh/m 2*rok] 
b) dostępne nośniki energii 

Energia słoneczna, energia gazowa, energia elektryc zna 
c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

W przypadku budynku zaplecza technicznego zdecydowano się poddać analizie dwa 

systemy: 

 system konwencjonalny – źródłem ciepła na cele ogrzewania i wentylacji oraz do 

przygotowania ciepłej wody uŜytkowej jest ogrzewanie z kotłowni gazowej 

 system hybrydowy (połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) – 

rozwiązania jak w systemie konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie 

przygotowania ciepłej wody uŜytkowej z energii uzyskanej z kolektorów 

słonecznych. 
d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia 

w energię, 

Z uwagi na uwarunkowania klimatyczne załoŜono, Ŝe energia uzyskana 

z kolektorów słonecznych w skali roku stanowi 25% energii potrzebnej do przygotowania 

ciepłej wody uŜytkowej. 
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Dostępnymi nośnikami energii, które poddano analizie są energia słoneczna 

i energia pochodząca z kotłowni gazowej. Zdecydowano się poddać analizie powyŜsze 

dwa źródła kierując się moŜliwościami ekonomicznymi. 

W oparciu o obliczenia zgodnie z Dz. U Nr 8 poz.70 zuŜycie C.W.U wynosi około   

30x5 = 150 m3/miesiąc . 

150x12=1800 m 3/rok 
DANE:  

• Zakładamy, Ŝe bateria kolektorów wytworzy energię do zaspokojenia 25 % 

zapotrzebowania w  skali roku energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody. 

W rozpatrywanym przypadku daje to 450  m3.  

• Podgrzanie 1m3 C.W.U kosztuje Inwestora 15 zł co w przypadku zastosowania 

systemu solarnego daje oszczędność rzędu 450 x 15 = 6750,0 zł 

• Przedmiotową kwotę naleŜy pomniejszyć o koszty eksploatacyjne jak:  

o Uzupełnienie czynnika – wartość około 100 zł/rok  

o Przegląd instalacji solarnej przez osobę uprawnioną – wartość 200 zł/rok 

o Koszt energii elektrycznej dla zasilenia pomp przy cenie 0,50 zł/kwh i pracy 

przez 6 miesięcy daje kwotę 648,00 zł  
e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 

PODSUMOWANIE 
6750 – 100 – 200 – 648 = 5802,0 zł/rok  

WNIOSKI  
Wartość konstrukcji nośnej wraz z całą instalacją i buforami ciepła, plus 

wybudowanie dodatkowego pomieszczenia na montaŜ instalacji daje szacunkową kwotę 

80 000 złotych. 

Z uwagi na specyfikę uŜytkowania obiektu, stopy zwrotu (około 14 lat) oraz 

Ŝywotności urządzeń (około 10 – 15 lat) inwestycja dla rozpatrywanego przypadku jest 

średnio opłacalna . 

 

W samym załoŜeniu Inwestora przy przebudowie obiektu jest i będzie podjęcie 

działań proekologicznych. Wobec powyŜszego pomimo średniej opłacalności 

przedsięwzięcia podjęto decyzję o montaŜu kolektorów słonecznych wpływających na 

zmniejszenie energii nieodnawialnej a tym samym wykorzystaniu ekologicznej energii 

słonecznej. 

 

11. Warunki ochrony przeciwpo Ŝarowej  
 

Projekt modernizacji został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 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, z późniejszymi 

zmianami), a takŜe uwzględnia uwagi zawarte w ekspertyzie poŜarowej otrzymanej przez 

Zamawiającego. 
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Zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji 
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania proj ektu budowlanego pod 
wzgl ędem ochrony przeciwpo Ŝarowej przedmiotowy budynek nie wymaga 
opiniowaniu z rzeczoznawc ą do spraw przeciwpo Ŝarowych 
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D. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 

W myśl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, do obowiązków 

projektanta naleŜy: określenie obszaru oddziaływania obiektu. 

 

Art. 3 Ustawy w następujący sposób definiuje obszar oddziaływania obiektu: 

naleŜy przez to rozumie ć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego n a 
podstawie przepisów odr ębnych, wprowadzaj ących zwi ązane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, te go terenu.  

� teren wyznaczony  w otoczeniu obiektu budowlanego określany jest 

w projekcie budowlanym w formie graficznej i opisowej. Opis zawierał w 

dalszej części  będzie numery działek, lub części działek, z podaniem 

podstawy formalno-prawnej uznania ich za objęte oddziaływaniem. Opis ten 

stanowi element projektu zagospodarowania terenu. 

� otoczenie obiektu budowlanego  stanowi obszar obejmujący teren na którym 

znajduje się obiekt, a takŜe sąsiednie działki budowlane, poddane analizie 

w zakresie moŜliwości oddziaływania tego obiektu. 

� przepisy odr ębne,  jest to zbiór unormowań, mających związek 

z zagospodarowaniem, w tym zabudową terenu. Zbiór najczęściej 

stosowanych przepisów . 

� zagospodarowanie , w tym zabudowę terenu, naleŜy wiązać z realizacją 

obiektów lub urządzeń budowlanych, poniewaŜ tylko tego rodzaju działalność 

podlega regulacjom ustawy Prawo budowlane (Art. l ustawy Prawo budowlane) 

� zabudowa terenu  oznacza moŜliwość lokalizacji obiektów budowlanych lub 

urządzeń budowlanych, bez odniesienia do kształtowania ich formy 

architektonicznej. 

 

Określanie obszaru oddziaływania.  
Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego obejmuje oddziaływanie tego obiektu 

w zakresie funkcji i wymagań związanych z jego uŜytkowaniem, takich jak: przepisy 

techniczne, poŜarowe, sanitarne, itd. Pomoc przy analizie w zakresie oddziaływania 

inwestycji stanowić będzie zbiór najczęściej stosowanych przepisów prawa:  

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

� Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

z późniejszymi zmianami . 

 
Zakres oddziaływania inwestycji mie ści si ę w granicach działki inwestycyjnej 
o numerze 2563/260 obr ęb 0019 Ligota. 
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Zakres robót zwi ązany z przebudow ą wnętrza budynku nie wpływa na usytuowanie 
budynku wzgl ędem innych budynków usytuowanych na działkach s ąsiednich. 
1. Minimalna odległość wynikająca z § 12 ust. 1 warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynosi  3 m dla ściany pełnej i 4 m dla ściany 

z otworem okiennym lub drzwiowym. Minimalna odległość wynikająca z § 271 warunków 

technicznych  od sąsiedniego budynku oraz sąsiedniej działki budowlanej (§ 272 

warunków technicznych). 

� Budynek usytuowany od strony pn-wsch w odległo ści 5,20 m od granicy 
z działk ą sąsiedni ą 2565/260 – warunek spełniony 

� Budynek usytuowany od strony pn-zach w odległo ści ~85,0 m od granicy 
oraz 7,0m od budynku s ąsiedniego nr 21a – warunek spełniony 

� Budynek usytuowany od strony pd-zach w odległo ści 57,62 m od granicy 
oraz 5,30m od budynku gospodarczego – warunek spełn iony 

� Budynek usytuowany od strony pd-wsch w odległo ści 43,78 m od granicy 
oraz 15,60m od budynku s ąsiedniego nr 27 – warunek spełniony 

� Warunki ochrony przeciwpo Ŝarowej s ą spełnione 
brak oddziaływania na działki s ąsiednie.  

2. Lokalizacja budynku spełnia wymagania określone w § 13 oraz § 60 warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Zachowane s ą minimalne okresy nasłonecznienia okien pomieszcze ń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi znajduj ące si ę na działkach/terenach 
sąsiednich   

brak oddziaływania na nieruchomo ści s ąsiednie.  
3. Odległość budynku od krawędzi jezdni drogi publicznej wynikająca z art. 43 ust. 1 

ustawy o drogach publicznych.  

Warunek spełniony, odległo ść zabudowy od drogi publicznej ~57,62m 
brak oddziaływania na działk ę drogow ą. 

4. Budynek nie będzie generował ponadnormowych emisji zanieczyszczeń ani hałasu, 

nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko 

brak oddziaływania na działki s ąsiednie.  

5. Brak zmian w ukształtowaniu terenu. Wody opadowe będą odprowadzane w sposób 

wykluczający ich spływ na działki sąsiednie. 
brak oddziaływania na działki s ąsiednie  

 

Obszar oddziaływania inwestycji ma charakter lokaln y nie wpływa negatywnie na 
środowisko ani działki s ąsiednie. Obszar oddziaływania inwestycji okre ślono w 
części graficznej opracowania na planszy zagospodarowan ia terenu i mie ści si ę na 
działce 2563/260. 



KOSZT-BUD  
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

Str. 66 

 

E. OCENA STANU TECHNICZNEGO 
 

Zamawiający wykonał ekspertyzę techniczną oraz ekspertyzę poŜarową dla 

opracowywanego budynku. 

Z uwagi na mocne zuŜycie substancji, o czym świadczy przedstawiona 

ekspertyza Zamawiający zdecydował się na mocno posuniętą modernizację istniejących 

substancji mieszkaniowych w tym: 

• wymianę dachu, 

• usunięcie ścian wewnętrznych z wyjątkiem klatek schodowych i ścian niezbędnych 

z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji i uŜytkowania obiektów, 

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

• wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych 

• wykonanie niezbędnych wzmocnień konstrukcyjnych oraz zabezpieczeń 

• remont konserwatorski elewacji budynku 

• dostosowanie budynków do przepisów p.poŜarowych 

 
Z ekspertyzy oraz przeprowadzonych ustaleń jednoznacznie wynika, Ŝe 

niezbędne będzie równieŜ: 

• wykonanie izolacji podposadzkowej w piwnicach 

• wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku 

• wykonanie izolacji poziomej ścian budynku 

• wydzielenie piwnic jako odrębnych stref poŜarowych za pomocą odpowiedniego 

stropu Ŝelbetowego . 

• dostosowanie klatek schodowych do zgodności z WT 

• dostosowanie komunikacji dla osób niepełnosprawnych 

 
W oparciu o wizję lokalną na obiekcie i oględzinach badanej konstrukcji, jej 

elementów oraz materiałów z których zostały one skonstruowane, a takŜe w oparciu o 

ekspertyzę techniczną wykonaną w listopadzie 2017r. otrzymaną przez Zamawiającego 

stwierdzamy, Ŝe na podstawie przeprowadzonej analizy i bada ń budynek nadaje 
się do przeprowadzenia w nim przedmiotowych prac zawar tych w projekcie.  
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F. INFORMACJA BIOZ  
 

KOSZT - BUD  
ZAKŁAD USŁUG  
PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWYCH 
DARIUSZ MAJER 
44-196 Knurów, ul. Dworcowa 10/3 
tel / fax (32) 236-01-61  
tel. kom 792-041-270 
majerd@poczta.onet.pl; koszt_bud@interia.pl 

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA ORAZ WYTYCZNE DLA SPORZ ĄDZENIA PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

PRZEBUDOWA i REMONT BUDYNKU  
przy ul. Przemysłowej 23a w Rybniku. 

 
Dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej modernizacji  9 budynków przy  
ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewit alizacja 

miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”. 
 

OBIEKT:  Budynek Wielorodzinny zlokalizowany w Rybniku przy  

ul. Przemysłowej 23a.  

Nr ewidencyjny działki:  2563/260 

Kategoria obiektu budowlanego:  XIII 

Jednostka ewidencyjna:  247301_1 

Obręb ewidencyjny:  0019 Ligota  
 

INWESTOR:  Miasto Rybnik   

ul. Bolesława Chrobrego 2  

44-200 Rybnik  
 

PROJEKTANT:   techn. Dariusz Majer upr. 627/02 

ul. Gen. Ziętka 18c/12 

44-196 Knurów 
 

 
 

 
 
 

8 sierpnia 2019r. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA ORAZ WYTYCZNE DLA SPORZ ĄDZENIA PLANU BIOZ  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest zobowi ązany  do sporządzenia 

planu BIOZ. 

 
Plan BIOZ powinien zawiera ć: 

• stronę tytułową, 
• część opisową, 
• część rysunkową. 

 
Część opisowa 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów. 

 

W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty stwarzające 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• roboty przygotowawcze i porządkowe 

• roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, 

oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, 

utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów poŜarowych, urządzenie miejsca 

składowania materiałów budowlanych oraz ochronnych z oznaczeniem stref 

ochronnych wynikających z przepisów odrębnych 

• zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaŜnionymi 

• roboty rozbiórkowe i demontaŜowe 

• geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia 

• roboty ziemne  

• zabezpieczenie istniejących fundamentów 

• roboty związane z montaŜem infrastruktury technicznej 

• przebudowa schodów 

• roboty zbrojarsko-betoniarskie fundamentów 

• ustawienie rusztowań do wykonania robót 

• murowanie ścian  

• roboty montaŜowe i zbrojarsko-betoniarskie rdzeni, podciągów, stropów  

• montaŜ kontenerów modułowych 

• montaŜ dachu drewnianego 

• ułoŜenie ocieplenia i pokrycia dachu  
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• wykonanie obróbek blacharskich oraz montaŜ  rynien i rur spustowych 

• montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej 

• izolowanie fundamentów i czyszczenie ścian nadziemia 

• roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne 

• montaŜ urządzeń i instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych 
 

Wymienione roboty naleŜy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod 

nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.  

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót 

budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: 

→ plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpoŜarowych i sprzętu 

ratunkowego 

→ zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót 

→ informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 

robót 

→ informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagroŜenie 

→ informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 

� określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia 

� określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagroŜeń  

� określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz 

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór 

� określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy 

� wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

� wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych. 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
 

Na terenie objętym zakresem opracowania zlokalizowany jest istniejący budynek 

mieszkalny wielorodzinny oraz: 

• sieć elektroenergetyczna 

• sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

• sieć teletechniczna 
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3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą stwarza ć 
zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 

Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów mogących bezpośrednio  

stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. NaleŜy jednak zwrócić szczególną 

uwagę na prawidłowe zabezpieczenie terenu oraz zadbać o bezpieczną komunikację 

na placu budowy i poza nim.  

NaleŜy zachować ostroŜność podczas robót na wysokości oraz na uŜytkowników 

obiektu. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na ogrodzenie terenu - obecność osób 

nieupowaŜnionych moŜe spowodować bezpośrednie zagroŜenie zdrowia i Ŝycia ludzi 

znajdujących się w strefach prowadzenia robót oraz bezpośrednie zagroŜenie dla 

pracowników wykonujących roboty budowlane.  
 

4. Przewidywane zagro Ŝenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót 
budowlanych 

 

� przysypanie materiałem sypkim podczas prac wyładunkowych 

� przewrócenie się bądź uderzenie pracownika podczas prac montaŜowych 

kontenerów modułowych 

� nieostroŜne obchodzenie się ze sprzętem  

� najechanie sprzętem budowlanym (koparki, samochody) 

� upadek materiałów z wysokości 

� moŜliwość upadku pracownika z rusztowania 

� skaleczenie ostrymi krawędziami  

� nieodpowiednie składowanie materiałów  

� nieprawidłowy sposób korzystania z energii elektrycznej  

� niestosowanie odpowiednich przedłuŜaczy i elektronarzędzi. 

� niewłaściwa organizacja ruchu pojazdów na budowie 

PowyŜsze zagroŜenia są niebezpieczne dla zdrowia i Ŝycia osób przebywających 

na budowie oraz w jej pobliŜu i występują przez cały czas trwania budowy.  

 Czas zagroŜenia katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający 

przez cały okres budowy. Skala zagroŜeń jest wprost proporcjonalna do ilości 

pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości 

niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności 

i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

� Prace prowadzi ć tylko w porze dziennej, 
� Prace prowadzi ć tylko pod nadzorem brygadzisty oraz je śli tak wynika 

z uzgodnie ń bran Ŝowych w obecno ści (pod nadzorem) przedstawicieli 
administratorów koliduj ącej z przebudow ą sieci urz ądzeń podziemnych 
oraz naziemnych. 

� Sprzętem mechanicznym powinny kierowa ć tylko osoby uprawnione 
z aktualnym świadectwem, 



KOSZT-BUD  
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

Str. 71 

 

� Brygadzista mo Ŝe kierowa ć prac ą tylko jednej brygady,  
 

5. Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

 

� Posiadane przez pracowników pracujących na wysokości zaświadczeń 

o dopuszczeniu ich przez lekarza do pracy na wysokości; 

� Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych. 

� Pracowników, przed przystąpieniem do robót, naleŜy przeszkolić w zakresie 

BHP oraz zapoznać ze wszelkimi zagroŜeniami, jakie mogą wystąpić na placu 

budowy 

� InstruktaŜ prowadzić w dniu poprzedzającym dzień, w którym mają nastąpić 

roboty szczególnie niebezpieczne, oraz zaraz przed przystąpieniem do robót 

� Na instruktaŜ wzywać jedynie pracowników mających brać udział w pracach 

szczególnie niebezpiecznych, 

� Szkolić w grupach do 7 osób, 

� Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentować w postaci potwierdzenia przez 

danego pracownika czytelnym podpisem. 

� Wszyscy pracownicy, przed przystąpieniem do robót, powinni być przeszkoleni  

w zakresie ogólnych przepisów BHP przy wykonywaniu robót ziemnych 

i montaŜowych.  

� Pracownicy obsługujący poszczególne maszyny winni posiadać stosowne 

uprawnienia i aktualne badania zdrowotne dopuszczające do pracy na danym 

sprzęcie.  

� Pracownicy pracujący za pomocą narzędzi mechanicznych i elektrycznych 

powinni dokładnie zapoznać się z instrukcjami obsługi tych narzędzi 

i przestrzegać zawartych w nich zaleceń. 

� W przypadku prowadzenia robót w pobliŜu istniejącego uzbrojenia pracownicy 

powinni być poinformowani o zagroŜeniach wynikających z uszkodzenia 

istniejących przewodów 

� Roboty prowadzić zgodnie z następującymi dokumentami: 

1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  

z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 

pracach  transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000r. )  

2/  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  

z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  

pracy. (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1997r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002r., poz.811) 
3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003r. 

 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz.401 ) 
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4/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138 )  

5/  USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia. 

 

Dla zapobieŜenia przewidywanym zagroŜeniom naleŜy przedsięwziąć następujące 

środki: 

• oznakować i ogrodzić teren przed dostępem osób postronnych 

• stosować odzieŜ ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

• wszystkie kable energetyczne traktować naleŜy jako czynne i będące pod napięciem 

• roboty ziemne w pobliŜu istniejącego uzbrojenia wykonywać naleŜy bezwzględnie 

ręcznie. 

• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 

dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz uwzględnić moŜliwość 

ewentualnej ewakuacji osób zagroŜonych lub poszkodowanych) 

• ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu 

• zleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 

dźwiękowy 

• wszelkie prace prowadzone na budowie winny być wykonywane i nadzorowane przez 

osobę posiadającą uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robót branŜy 

elektrycznej. 

• urządzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich części, przy których będą 

prowadzone prace montaŜowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, 

powinny być wyłączone z ruchu, pozbawione czynników stwarzających zagroŜenie 

i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem. 

• Na terenie budowy powinien znajdować się punkt pierwszej pomocy medycznej, który 

obsługiwany będzie przez osobę przeszkoloną i do tego wyznaczoną, 

• Na wypadek poŜaru, awarii, wypadku drogowego lub innych zagroŜeń, na terenie 

budowy wywieszona będzie tablica informacyjna podająca numery telefonów 

alarmowych (m. innymi do administratorów w/w branŜ) oraz znajdował się będzie 

telefon komórkowy, którego moŜna uŜyć w kaŜdej sytuacji, 

• W wypadku awarii lub innych zagroŜeń pracownicy winni natychmiast opuścić miejsce 

zagroŜenia i zgromadzić się w miejscu bezpiecznym, gdzie winny sprawdzić czy są 

wszyscy pracujący na budowie, ponadto naleŜy zamknąć dostęp osobom postronnym 

do terenu awarii lub całej budowy (w zaleŜności od skali problemu). Dodatkowo 

naleŜy powiadomić administratora uszkodzonej sieci oraz w zaleŜności od zdarzenia 

Policję, Pogotowie i StraŜ PoŜarną. 
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• Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentować w postać potwierdzenia przez 

danego pracownika czytelnym podpisem.  

� pracowników naleŜy wyposaŜyć w odpowiednią odzieŜ i obuwie ochronne,  

� miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy 

w czasie wykonywania robot powinny być dostatecznie oświetlone, 

� prace w pobliŜu istniejącego uzbrojenia naleŜy wykonywać ręcznie i pod 

nadzorem UŜytkowników uzbrojenia – zgodnie z wytycznymi podanymi przez 

UŜytkownika.  

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 

rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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G. UWAGI KOŃCOWE 
 

• Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niŜ zaproponowane w projekcie 

pod warunkiem zastosowania pełnego systemu o takich samych bądź lepszych 

parametrach technicznych po pisemnej akceptacji projektanta.  

• NaleŜy zachować szczególną ostroŜność podczas robót wyburzeniowych, 

podbijania fundamentów i montaŜu modułów kontenerowych  

• Po wykonaniu robót rozbiórkowych , zobowiązuje się  Wykonawcę do sprawdzenia 

pionowości ścian  i wymiarów. Pomiarów sprawdzających naleŜy dokonać przed  

wykonaniem konstrukcji modułowej. 

• Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca jest zobowiązany 

do wykonania pomiarów otworów okiennych i drzwiowych z natury. Wymiary 

stolarki dostosować do istniejących gabarytów otworu. 

• Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać niezbędne atesty i aprobaty 

techniczne. Produkty nie mogą być przeterminowane. 

• Przedmiotowe  zadanie naleŜy realizować zgodnie z projektem i zasadami sztuki 

budowlanej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

• Prace powinny być wykonywane zgodnie z reŜimem technologicznym określanym 

przez producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów 

i urządzeń. 

• Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny być wykonywane pod 

ścisłym nadzorem osób uprawnionych. 

• W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca 

powinien skontaktować się z projektantem. 

• Po zakończeniu prac budowlanych teren naleŜy uporządkować. 

• Przed montaŜem kontenerów modułowych naleŜy odpowiednio przygotować teren 

umoŜliwiając dźwigowi samochodowemu pełną swobodę manewrowania 

• Do wykonania prac na wysokości wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 

rusztowania posiadającego odpowiednie dopuszczenia do uŜytkowania. 

• Po zamontowaniu rusztowania naleŜy dokonać jego odbioru przez osobę 

posiadającą stosowne uprawnienia konstrukcyjno – budowlane, która dopuści 

rusztowanie do uŜytkowania. 

 
 
 
 


