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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.  Przedmiot i cel opracowania 

2. Podstawa opracowania 

3. Opis stanu istniejącego 

4. Opis stanu projektowego 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

A- INWENTARYZACJA 

Nr rysunku Tytuł rysunku skala  

WIL-I01 Rzut piwnicy 1:50 

WIL-I02 Rzut parteru 1:50 

WIL-I03 Rzut poddasza 1:50 

WIL-I04 Przekrój A-A 1:50 

WIL-I05 Elewacja południowo -wschodnia  1:50 

WIL-I06 Elewacja południowo - zachodnia 1:50 

WIL-I07 Elewacja północno - zachodnia 1:50 

 

B- PROJEKT 
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CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZA 

Nr rysunku Tytuł rysunku skala  

WIL-A01 Rzut parteru 1:50 

WIL-A02 Rzut poddasza 1:50 

WIL-A03 Przekrój A-A 1:50 

WIL-A04 Elewacja południowo-wschodnia 1:50 

WIL-A05 Elewacja południowo - zachodnia 1:50 

WIL-A06 Elewacja północno-zachodnia 1:50 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA – rozbiórki I wyburzenia  

WIL-R01 Rozbiórka ścian parteru                                                                   1:100 

WIL-R02 Rozbiórka stropu nad  parterem                                                   1:100 

WIL-R03 Rozbiórka ścian  poddasza                                                              1:100 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA – elementy konstrukcyjne  

WIL-K07 Strop nad parterem, konstrukcja żelbetowa 1:100 

WIL-K08 Elementy stalowe ścian                                                                     1:100 

WIL-K09 Strop nad parterem – belkowanie stropu                                             1:100 

WIL-K10 Więźba dachowa i pokrycie                                                       1:100 

CZĘŚĆ INSTALACYJNA  

IS-01 Instalacja co – rzut parteru 1:100 

IS-02 Instalacja co – rzut 1 piętra 1:100 

Spis tre ści 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania i przebudowy 
lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na utworzenie klubu dziecięcego w Zespole 
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Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy przy ul. Karola Miarki 27 w gminie Pilchowice na 
działkach nr 360/175. 372/176. 

2. Zakres: 

- przebudowa parteru, zmiana funkcji i rozmieszczenia pomieszczeń, zmiana 
powierzchni użytkowych pomieszczeń 

- przebudowa poddasza, zmiana funkcji i rozmieszczenia pomieszczeń, zmiana 
powierzchni użytkowych pomieszczeń 

- zabezpieczenie konstrukcji budynku do warunków określonych w przepisach 
dotyczących ochrony pożarowej 

- dobudowa przedsionka z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych 

- przebudowa wewnętrznej klatki schodowej 

- wyburzenia i rozbiórki: w zakresie związanym ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku; wyburzenia ścian, schodów. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Projekt inwentaryzacyjny 

• Umowa  nr IRG.30.2013 zawarta w dniu 10.06.2013 pomiędzy Gminą 
Pilchowice i  Zakładem  projektowym  PION.  

• Polskie normy i przepisy Prawa Budowlanego 

• 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) 

• Wizje lokalne, badania  i pomiary inwentaryzacyjne na obiekcie. 

            przeprowadzone przez autora dokonane w czerwcu   2013. 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1. ARCHITEKTURA 

4.1.1. Przeznaczenie i program u żytkowy 
 

Budynek objęty niniejszym opracowaniem stanowi część budynku szkoły. Pełnił 
dotychczas funkcję mieszkalną z przeznaczeniem dla nauczycieli. Jest to budynek 
podpiwniczony, dwukondygnacyjny z podniesionym parterem. Piwnica mieści komórki 
przypisane mieszkaniom i pomieszczenie kotłowni dostępne od zewnątrz budynku. Na 
parterze i piętrze zlokalizowane są mieszkania. Na piętrze/poddaszu mieści się 
również strych. Komunikacja pionowa w budynku odbywa się za pomocą klatki 
schodowej zlokalizowanej przy wspólnej ścianie tego budynku i szkoły. Schody mają 
konstrukcję żelbetową (od poziomu terenu do parteru) i drewnianą (od poziomu 
parteru do piętra). 

4.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne 
 

Lp PARAMETR  

1. SZEROKOŚĆ m 

2. DŁUGOŚĆ m 

3. WYSOKOŚĆ m 

4. POWIERZCHNIA ZABUDOWY m² 

5.  KUBATURA m³ 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH 

Lp POWIERZCHNIA – STAN ISTNIEJĄCY - PARTER m² 

001. POKÓJ 22,12 

002. POKÓJ 15,49 
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003. POKÓJ 18,77 

004. POKÓJ 15,34 

005. KUCHNIA 13,72 

006. WC 2,88 

007. WC 4,42 

008. WC 4,09 

009. PRZEDPOKÓJ 8,00 

010. KLATKA SCHODOWA 11,48 

SUMA POWIERZCHNI 116,31 

Lp POWIERZCHNIA – STAN ISTNIEJĄCY - PIĘTRO m² 

1/01. STRYCH 29,44 

1/02. POKÓJ 15,84 

1/03. POKÓJ 16,24 

1/04. STRYCH 7,97 

1/05. KUCHNIA 12,44 

1/06. ŁAZIENKA 13,09 

1/07. KORYTARZ 12,60 

1/08. STRYCH 2,79 

1/09. STRYCH 12,03 

SUMA POWIERZCHNI 122,44 

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 244,88 
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4.1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
 

Budynek przeznaczony do przebudowy, połączony jest z istniejącym budynkiem 
szkoły ścianą od strony wschodniej. Posiada zwartą formę architektoniczną o rzucie 
prostokąta, ściśle wynikającą z czasu w jakim został wybudowany i funkcji jaką pełni. 
Wykonany został w technice murowanej z cegły pełnej i przekryty dachem 
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej kleszczowej. Dach pokryty jest dachówką 
ceramiczną, ściany otynkowane jasnym tynkiem cementowo – wapiennym.  

 

4.1.4. Rozwi ązania architektoniczno – budowlane  

4.1.4.1. Posadzki 
 

KONDYGNACJA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI 

PARTER Higieniczno - sanitarne Płytki ceramiczne 

 pokoje Deski drewniane, wykładziny 
dywanowe i PCV 

 korytarze Deski drewniane 

PIĘTRO / 
PODDASZE 

Higieniczno - sanitarne Płytki ceramiczne 

 Pokoje Deski drewniane, wykładziny 
dywanowe i PCV 

 Korytarze Deski drewniane 

 

4.1.4.2. Ściany zewn ętrzne 
 

Murowane z cegły pełnej na grubość 54cm. Od wewnątrz otynkowane tynkiem 
wapiennym na siatce Rabitza. Od zewnątrz otynkowane tykiem cementowo – 
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wapiennym, miejscami z widoczną strukturą muru z cegły podkreślającą detale 
architektoniczne elewacji. Kolor tynku jasno szary, cegła w kolorze naturalnym 
ciemnym. 

 

4.1.4.3. Ściany wewn ętrzne 
 

Murowane z cegły pałnej. Tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym na siatce 
Rabitza. 

 

4.1.4.4. Stropy 
 

Drewniane. 

4.1.4.5. Dachy 
 

Konstrukcja drewniana, kleszczowo – płatwiowa, pokryta dachówką ceramiczną,  
bez ocieplenia. Kolor dachówki ceglasty (jasno czerwony). 

 

4.1.4.6. Stolarka okienna I drzwiowa 
 

Stolarka okienna: okna plastikowe i drewniane skrzynkowe. Stolarka drzwiowa: drzwi 
plastikowe (zewnętrzne) w kolorze białym, przeszklone, drzwi wewnętrzne drewniane, 
na klatkach schodowych przeszklone. 

4.1.4.7. System odwodnienia dachów 
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System odwodnienia dachu z rynien i rur spustowych PCV. Wody deszczowe 
odprowadzane do kanalizacji deszczowej.  

4.2. KONSTRUKCJA 

4.2.1. Układ konstrukcyjny, zastosowane schematy st atyczne oraz 
rozwi ązania konstrukcyjno - materiałowe 

 

  Budynek, którego przebudowę obejmuje projekt wykonany jest w systemie 

tradycyjnym.  Jest to budynek rzucie prostokątnym parterowy z użytkowym 

poddaszem i całkowicie p[podpiwniczony. Budynek o konstrukcji ścianowej o układzie 

mieszanym.  Fundamentami budynku są ławy murowane usytuowane są pod 

ścianami nośnymi. Stropy o schematach statycznych wyznaczalnych przeważnie jako 

belki wolnopodparte. Więźba dachowa drewniana krokwiowo-płatwiowa z płatwią 

kalenicową  i ściankami kolankowymi na ścianach podłużnych oraz elementami 

wieszarowymi.  Budynek posiada trzy ściany  zewnętrzne a ściana czwarta 

zamykająca jest ścianą sąsiedniego budynku. 

 

4.2.1.1. Fundamenty I mury piwniczne 
 

Ławy fundamentowe założone bezpośrednio na gruncie  mają przekrój 77x40cm. 

Ławy wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.  Ściany piwnic 

o grubości 51 cm wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 

4.2.1.2. Strop nad piwnic ą 
 

Strop nad piwnicą wykonany jest jako odcinkowy. Belki stalowe  I 160  wypełnienie 

cegła na sztorc. Wyrównanie od góry wykonano z zaprawy wapienno cementowej. 
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4.2.1.3. Strop nad parterem 
 

Strop nad parterem  wykonany jest jako drewniany  belkowy ze ślepym pułapem. Belki 

drewniane o przekroju 15,5 x 25cm ułożone są bezpośrednio na ścianach w rozstawie 

od 85 do 102nm. Końcówki belek owinięte są papą izolacyjną. Pokrycie stropu od góry 

tworzące podłogę wykonane jest z desek grubości 28mm . Strop posiada ślepy pułap 

z zasypką piaskowo wapienną. Podsufitkę wykonano z desek 25mm, poryta jest siatką 

Rabitza  i otynkowana tynkiem wapiennym 

4.2.1.4. Ściany zewn ętrzne 
 

Ściany piwniczne   ceglane -zewnętrzne -51cm,  Ściany parteru  ceglane  zewnętrzne 

51cm, Ściany poddasza  z cegły pełnej – 38cm   

4.2.1.5. Ściany wewn ętrzne 
 

Ściany piwniczne wewnętrzne ceglane  -38cm,   parteru  ceglane   38cm, Ściana 

poddasza  z cegły pełnej – 38cm   i 12cm 

4.2.1.6.  Więźba I dach 
 

Konstrukcja dachu  drewniana płatwiowo – kleszczowa z pojedynczymi jętkami  

i wieszarami. Więźba ma trzy płatwie dwie pośrednie i kalenicową. Więźba oparta jest 

na ściankach kolankowej. 

4.2.1.7. Schody wewn ętrzne 
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Schody wewnętrzne  dwubiegowe drewniane  przeznaczone do rozbiórki  i będą 
zastąpione  schodami żelbetowymi płytowymi 

4.2.1.8. Przewody wentylacyjne, spalinowe I dymowe 
 

Przewody kominowe zgrupowane w dwóch ciągach wykonano jako  murowane.  

W przeszłości część przewodów kominowych  przewodów była wykorzystywana jako 

kominy spalinowe. Po przebudowie wykorzystane będą jako przewody wentylacji 

grawitacyjnej. 

4.2.2. Ocena techniczna stanu istniej ącego 
 

 Opisano w załączniku Z-4 zamieszczonym w niniejszym opracowaniu. 

  

 

5. OPIS STANU PROJEKTOWEGO 

5.1. Architektura 

5.1.1. Przeznaczenie I program u żytkowy. 
 

Budynek objęty niniejszym opracowaniem przeznaczony był dotychczas jako budynek 
mieszkalny dla nauczycieli. Niniejsze opracowanie zmienia sposób użytkowania 
budynku z przeznaczeniem na klub dziecięcy dla dzieci w wieku 1 – 3 lat. Projekt 
przewiduje zmianę sposobu użytkowania wszystkich pomieszczeń w budynku na 
parterze i poddaszu. W zakres zmian sposobu użytkowania nie wchodzą 
pomieszczenia piwnicy.  

Lokalizacja wejścia do budynku pozostaje bez zmian, projektuje się natomiast 
dodatkowe wejście związane z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych ( w tym 
wypadku przeznaczonym dla dzieci w wózkach). Oba wejścia są ze sobą połączone 
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przybudówką pełniącą funkcję przedsionka. Z poziomu terenu (-0,34m) wejście 
prowadzi na poziom +/-0,00m, z którego wchodzi się klatką schodową na poziom 
parteru (+1,36m) i poziom poddasza. Klatka schodowa obsługuje personel i ludzi 
sprawnych ruchowo. Drugim wejściem dostępnym z terenu na poziom parteru wchodzi 
się do holu, z którego dostępne są pomieszczenia: przyjmowania dzieci, szatni, pokój 
zabaw i wypoczynku, bezpośrednio przy wewnętrznym z lewej strony znajdują się 
pomieszczenia kuchni i zmywalni połączone z jadalnią dostępną bezpośrednio  
z pokoju zabaw. Z pomieszczenia bezpośredni dostęp posiadają pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne z drzwiami z przeszkleniem co także umożliwia personelowi 
sprawowanie pełnej kontroli nad . Pokój zabaw będzie funkcjonował w zależności od 
organizacji czasu dla dzieci: pory snu, posiłku i zabawy. Z tego względu 
pomieszczenie to zostało podzielone na strefy: wypoczynku, spożywania posiłków  
i zabawy. Strefy wypoczynku i spożywania posiłków funkcjonują czasowo, co  
w przypadku czasu poświęconego dzieciom na zabawę stwarza możliwość 
powiększenia powierzchni, poprzez złożenie leżaków i włożenie ich do schowka, jak 
również złożenie stołów bądź wykorzystanie ich do zajęć np. plastycznych. 
Pomieszczenie kuchenne pełni funkcję rozdawczą posiłków, które będą dostarczane  
z kuchni przedszkola w części przylegającej do budynku. Posiłki będą dostarczane  
w tzw. Termo portach, które będą wnoszone i ustawiane w wydzielonym miejscu przy 
wejściu do kuchni. Kuchnia będzie połączona ze zmywalnią naczyń poprzez szafę 
przelotową. Gotowe posiłki będą wydawane na salę jadalną przez okienko wydawcze 
bezpośrednio z kuchni. 

Pomieszczenia zlokalizowane na poddaszu dostępne są jedynie z klatki schodowej, 
zostały przeznaczone na pokoje administracyjne i socjalne dla personelu. Na 
poddaszu mieszczą się również pomieszczenia gospodarcze przeznaczone np. na 
przechowywanie pościeli i środków czystości. 

5.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne 
 

Lp PARAMETR  

1. SZEROKOŚĆ 12,55m 

2. DŁUGOŚĆ 13,77m 

3. WYSOKOŚĆ 10,76m 
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4. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 172,82m² 

5.  KUBATURA 1350,00m
³ 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH 

Lp POWIERZCHNIA – STAN PROJEKTOWY - PARTER m² 

0/01. ZMYWALNIA 3,48 

0/02. KORYTARZ 2,27 

0/03. ANEKS JADALNY / STREFA PRACY PRZY STOLIKACH 17,37 

0/04. KUCHNIA / CATERING 6,63 

0/05. SALA DLA DZIECI 1-3 LAT 47,38 

0/06. WC DLA DZIECI / POM. Z BRODZIKIEM I PRZEWIJAKIEM 7,95 

0/07 SZATNIA DLA DZIECI 10,27 

0/08 MIEJSCE PRZYJMOWANIA DZIECI 1,69 

0/09 KORYTARZ 8,34 

0/10 KLATKA SCHODOWA 11,73 

0/11 WIATROŁAP 3,63 

0/12 WIATROŁAP Z WINDĄ 7,36 

SUMA POWIERZCHNI 128,1 

Lp POWIERZCHNIA – STAN PROJEKTOWY - PIĘTRO m² 

1/01 STRYCH 16,00 

1/02 POKÓJ ADMINISTRACYJNY 17,23 

1/03 SZATNIA + JADALNIA DLA PERSONELU 17,59 
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1/04 STRYCH 6,72 

1/05 KUCHNIA DLA PERSONELU 12,75 

1/06 STRYCH 6,26 

1/07 WC DLA PERSONELU 8,12 

1/08 KORYTARZ 10,82 

1/09 KLATKA SCHODOWA 12,03 

1/10 KORYTARZ 1,48 

1/11 POM. GOSPODARCZE/MAGAZYN RĘCZNIKÓW I POŚCIELI 8,96 

1/12 POM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCI 2,63 

SUMA POWIERZCHNI 120,59 

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 241,18 

 

5.1.3. Forma architektoniczna I funkcja budynku 
 

Całościowa forma architektoniczna obiektu w zakresie konstrukcji i charakteru ścian 
zewnętrznych, dachu nie ulega zmianie. Projektuje się dobudowę przedsionka od 
strony południowej, który swoją formą nawiązuje ściśle do charakteru istniejącego 
budynku.  

5.1.4. Personel 
 

Klub dziecięcy będzie czynny przez 4 – 5godzin w ciągu dnia. Personel będzie 
złożony z najwyżej czterech osób na jednej zmianie. Pomieszczenie higieniczno – 
sanitarne, socjalne i biurowe dla personelu zaprojektowano na poddaszu. 
Pomieszczenia higieniczno – sanitarne na parterze, będą obsługiwały zarówno 
personel jak i podopiecznych. 
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5.1.5. Rozwi ązania architektoniczno - budowlane 

5.1.5.1. Posadzki 
 

W pomieszczeniach komunikacyjnych tj. korytarze i klatki schodowe posadzki 
wykonane będą z płytek ceramicznych o wysokiej klasy ścieralności.  

W pomieszczeniach pokojowych tj. sala dziecięca, administracja, pomieszczenia 
gospodarcze posadzki będą wykonane z paneli podłogowych i wysokiej odporności na 
uderzenia mechaniczne i ścieralności, ewentualnie z wykładziny PVC. 

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych posadzki projektuje się z płytek 
ceramicznych. 

5.1.5.2. Ściany zewn ętrzne 
Tj. w pkt. 8. 

5.1.5.3. Ściany wewn ętrzne 
Ściany wewnętrzne nośne pozostawia się we fragmentach w analogii do 
projektowanej funkcji i układu pomieszczeń. Pozostałe ściany działowe projektuje się 
jako systemowe z płyt gipsowo – kartonowych grubości 8,0cm. Wykończenie ścian 
tynkiem cementowo – wapiennym i pomalowane farbami akrylowymi,  
w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych ściany do wysokości min. 2,0m 
obłożone ściennymi płytkami ceramicznymi.  

5.1.5.4. Stropy 
 

Konstrukcja stropów zgodnie z pkt. 4.2 Wykończenie stropów w zależności od 
pomieszczeń tj. w pkt. 4.1.5.1. Strop nad parterem zabezpieczony pożarowo do REI 
60 poprzez zastosowanie systemu Promat lub równorzędnego. 

5.1.5.5. Dachy 
 

Konstrukcja dachu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Zostanie 
zabezpieczona pożarowo do RE15, poprzez zastosowanie systemu płyt gipsowo-
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kartonowych o właściwościach spełniających stawiane wymagania odporności 
pożarowej. Konstrukcja dachu będąca w dobrym stanie technicznym zostanie 
zabezpieczona do klasy NRO odpowiednimi preparatami chemicznymi. 

5.1.5.6. Stolarka okienna i drzwiowa 
 

Stolarka okienna pozostaje niezmieniona w stosunku do stanu istniejącego. Ilość 
okien zmniejszona została o jedno okno, w którego miejscu zaprojektowano drzwi 
wejściowe  
z dźwigu do budynku na parter. 

Stolarka drzwiowa zostaje zmieniona i dopasowana do potrzeb związanych  
z użytkowaniem budynku po zmianie jego sposobu użytkowania. Projektuje się drzwi 
PCV z przeszkleniem jako drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne do pomieszczeń 
sanitarnych płycinowe wyposażone w kratki nawiewne i samozamykacz,  
a w przypadku pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla dzieci wyposażone  
w przeszklenie ze szkła bezpiecznego. Pozostałe drzwi wewnętrzne w budynku 
płycinowe pełne.  

5.1.5.7. SYSTEM ODWODNIENIA DACHÓW 
 

Pozostawia się w niezmienionym stanie istniejący system odwodnienia dachu. Dach 
projektowanego przedsionka zostanie wyposażony w rynnę i rurę spustową  
w systemie zgodnym z istniejącym systemem odwodnienia dachu. 

 

5.1.5.8. ROZBIÓRKI I WYBURZENIA 
 

Wyburzenia dotyczą: 

- na parterze – część ścian nośnych pokazany w części rysunkowej 

- na poddaszu – wszystkie ściany wewnętrzne, aby umożliwić zabezpieczenie 
konstrukcji dachu (słupów, kleszczy i belek) do odpowiednich warunków określonych 
w pkt. 11 niniejszego opracowania.  
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- klatka schodowa – wyburzenie istniejących schodów drewnianych, i zmiana ich 
konstrukcji na żelbetową, aby spełnić warunki określone w pkt. 11 niniejszego 
opracowania 

5.2. Konstrukcja 

4.2.1. Układ konstrukcyjny, zastosowane schematy st atyczne oraz 
rozwiazania konstrukcyjno - materiałowe 

 

Przebudowa budynku dla potrzeb klubu dziecięcego wymusiła zmiany w istniejących 
schematach statycznych i rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych. W istniejącym 
układzie obciążenia ze stropów przekazywane były bezpośrednio na ściany. Po 
otwarciu budynku  poprzez likwidacji części ścian nośnych wewnętrznych obciążenia 
od stropu nad parterem przejęte będą przez zaprojektowane podciągi i poprzez układ 
ramowy przekazane na ściany piwniczne. Podciągi zaprojektowano z hutniczych 
stalowych profili walcowanych. Projektowane podciągi będą oparte na ścianach 
nośnych oraz  na słupach stalowych. 

5.2.1.1. Fundamenty  
 

Projektowana przebudowa będzie tak wykonana,  że nie będzie zmian w układzie ław 
fundamentowych a dodatkowe obciążenia stałe i użytkowe zwiększą nieznacznie 
naciski na grunt ( 3 do 5%). Dla posadowienia przedsionka wejściowego projektuje się 
ławy  żelbetowe o przekroju 50x30cm, a dla wiaty i podestu wyjścia awaryjnego stopy 
fundamentowe. 

5.2.1.2. Strop nad piwnic ą 
 

W stropie piwnicznym nie wprowadza się żadnych zmian z wyjątkiem wyrównania 
powierzchni wylewką betonową. 

5.2.1.3. Strop nad parterem 
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Strop nad parterem będzie częściowo wymieniony na żelbetowy na belkach 
stalowych. Nowy strop wykonany będzie na około ¼ powierzchni. Na powierzchni 
nowego stropu zastosowany będzie  sufit podwieszony.  Strop drewniany zostanie 
zabezpieczony do klasy odporności ogniowej  REI 60.   

5.2.1.4. Ściany zewn ętrzne 
 

W ścianach zewnętrznych podłużnych wykonane będą dwa dodatkowe wyjścia  
z budynku. Wykonane będą   w miejscu istniejących okien przez wyburzenie w tych 
oknach ścianki pod parapetowej. Otwory będą wykonane w ten sposób by nie zmienić 
charakteru elewacji. 

5.2.1.5. Ściany wewn ętrzne 
 

Część ścian wewnętrznych zostanie zastąpiona podciągami. W miejscu przekazania 
reakcji od podciągów zastosowane będą stalowe słup wzmacniające. 

5.2.1.6. Więźba i dach 
 

Konstrukcja dachu będąca w dobrym stanie technicznym zostanie zabezpieczona do 
klasy NRO odpowiednimi preparatami chemicznymi. 

5.2.1.7. Schody wewn ętrzne 
 

Projektowane są nowe schody wewnętrzne dwubiegowe, żelbetowe, płytowe 

5.2.1.8. Przewody wentylacyjne, spalinowe I dymowe 
 

Układ przewodów dymowych i wentylacyjnych pozostaje bez zmian. Przewody 
dymowe dawniej wykorzystywane dla podłączenia pieców kaflowych ogrzewających 
pomieszczenia zostaną wykorzystane dla wentylacji grawitacyjnej. Dla kotłowni 
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szczytowej w istniejącym przewodzie dymowycm zainstalowana będzie rura ze stali 
nierdzewnej. 

5.2.2. Rozbiórki I wyburzenia 
 

Przebudowa budynku ze względu na projektowaną zmianę sposobu użytkowania 

wymaga szeregu prac rozbiórkowych i wyburzeń.  Rozbiórki i wyburzenia można 

podzielić na dwie zasadnicze grupy:                                         

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych ( ścian i stropu) 

Rozbiórki elementów nie konstrukcyjnych jak:   pokrycia, zasypki podłogi, i ścianki 

działowe szkieletowe.  

Rozbiórki w ścianach zewnętrznych związane z dobudową przedsionka pożarowego  

i wyjścia awaryjnego z budynku. 

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych to przede wszystkim ściany wewnętrzne 

parteru, którego zmiana sposobu użytkowania wymaga połączenia mniejszych 

pomieszczeń w jedną większą salę.  Dla podparcia stropu nad parterem opierającego 

się na tych ścianach zostanie zastosowany system podciągów stalowych. Rozbiórce 

poddany jest fragment drewnianego stropu nad parterem. Rozbiórce poddany będzie 

strop nad pomieszczeniami sanitarnymi i zastąpiony będzie stropem żelbetowym na 

belkach stalowych.  Istniejąca klatka schodowa drewniana na piętro będzie rozebrana 

i zastąpiona schodami żelbetowymi monolitycznymi płytowymi o parametrach 

dostosowanych do sposobu użytkowania.   

Ze względu na inną aranżację pomieszczeń na piętrze i parterze wyburzone będą 

ścianki działowe. Na parterze są to ścianki murowane grubości 12cm obustronnie 

otynkowane. Na piętrze przeznaczone do rozbiórki są ścianki szkieletowe drewniane z 

wyjątkiem małego fragmentu  ścianki  murowanej  przy kominie odgradzającej strych 

od pomieszczeń użytkowych. Ochrona konstrukcji nośnych przed pożarem i 
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wykonania izolacji ciepłochronnych wymagać będzie zdjęcia zasypek w między 

stropach. Zakresy rozbiórek pokazano graficznie na odpowiednich rysunkach.  

Wymagane przepisami wejście dla niepełnosprawnych zrealizowane będzie obok 

istniejącego wejścia głównego. Zainstalowany  będzie odpowiedni  podnośnik. Dla 

dodatkowego wejście będzie wykorzystane okno, zamienione na drzwi wejściowe. W 

tym celu będzie wyburzona ściana podokienna.  To samo będzie wykonane po 

przeciwnej stronie budynku w miejscu wyjścia ewakuacyjnego. 

6. Rozwi ązania wyposa żenia instalacji elektrycznej 

6.1. Stan istniej ący 
 

xxxxxxx 

6.2. Stan projektowy 
 

xxxxxxx 

7. Rozwi ązania wyposa żenia instalacji wod-kan 

7.1. Stan istniej ący 
 

Istniejąca instalacja wod-kan zaopatruje mieszkania w wodę zimną, ciepłą  

i cyrkulacyjną. Ciepła woda przygotowywana jest w zasobnikach c.w.u. kotłowni 

gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku szkoły. Ze względu na zmianę lokalizacji 

toalet oraz kuchni, a także nowoprojektowanej zmywalni i natrysków należy 

dostosować instalację wodno-kanalizacyjną do wymogów oraz nowego przeznaczenia 

budynku. 
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7.2. Stan projektowy 
 

Instalacja wodna  

Projektowana instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej nawiązywać będzie do 

istniejących instalacji budynku szkoły. Projektowana instalacja wody zaopatrywać 

będzie lokal dla celów socjalno-bytowych. 

Obecnie ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w zasobnikach c.w.u., kotłowni 

gazowej usytuowanej w piwnicy budynku szkoły. 

Główne projektowane przewody rozprowadzające wody zimnej, ciepłej  

i cyrkulacyjnej prowadzone będą pod stropem kondygnacji piwnic. Na odgałęzieniach 

zamontować zawory kulowe odcinające. 

Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy wykonać z rur systemu  

typu PE-RT/AL/PE-RT z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu rurą  

z aluminium zgrzewanego na zakładkę, odpornych na dyfuzje tlenu. 

Do łączenia stosować należy kształtki systemowe, zaprasowywane TECE  

PE-RT/AL/PE-RT albo inne równorzędne, wykonane z mosiądzu cynowanego  

w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z PPSU, w komplecie  

z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej lub miedzianych łączonych przez lutowanie 

miękkie. 

Doprowadzenie wody do poszczególnych przyborów należy wykonać w bruzdach 

ściennych. 

Przewody c.w.u. oraz cyrkulacji zaizolować pianką PE. Zaleca się również 

zaizolowanie przewodów wody zimnej dla zabezpieczenia przed wykraplaniem. 

Przewody prowadzić ze spadkami umożliwiającymi odwodnienie i odpowietrzenie 

instalacji. Wszystkie podejścia do przyborów wykonać w bruzdach ściennych  

lub ściankach instalacyjnych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
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wykonać w rurach ochronnych. Przed zamurowaniem bruzd wykonać płukanie 

przewodów i próbę szczelności. 

Zastosować baterie jednouchwytowe stojące połączone przewodami giętkimi, na 

podejściach zimnej i ciepłej  wody zamontować zawory odcinające kątowe. 

Zastosować spłuczki na stelażach stalowych. W pomieszczeniach sanitarnych  

oraz gospodarczych zamontować kurek ze złączka do węża elastycznego. Przed 

zaworem ze złączką do węża zamontować zawór antyskażeniowy. 

Główne przewody rozdzielcze wody pożarowej zasilające hydranty wewnętrzne 

wykonać rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. 

Instalacja kanalizacyjna sanitarna  

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z przyborów sanitarnych obiektu. 

Piony kanalizacyjne wyprowadzić nad dach i zakończyć wywiewką. Ścieki sanitarne 

odprowadzić z przyborów rurami do kanalizacji wewnętrznej z PVC Wavin. Główne 

poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzić pod stropem piwnicy, następnie 

włączyć ją w istniejący ciąg istniejącej kanalizacji sanitarnej budynku szkoły. 

8. Rozwi ązania wyposa żenia instalacji grzewczej i wentylacyjnej 

8.1. Stan istniej ący 
 

Obecnie pomieszczenia budynku mieszkalnego ogrzewane są za pomocą pieców 
kaflowych podłączonych do kominów spalinowych. 

Wentylacja zorganizowana za pomocą kominów grawitacyjnych. Nawiew powietrza 
poprzez nieszczelności okienne i drzwiowe a także otwieranie okien. 

Kominy spalinowe oraz grawitacyjne zgodnie z rysunkami. 

8.2. Stan projektowy 
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Podstawa i zakres opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

− założenia Inwestora,  

− projekt architektoniczno - budowlany, 

− program Instal-OZC do obliczeń współczynników przenikania przegród oraz strat 

ciepła,  

− normy i wytyczne projektowania w zakresie ogrzewnictwa i wentylacji. 

 Założenia projektowe 

Założenia obliczeniowe 

• strefa klimatyczna zimowa            II 

• obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą            -20ºC 

• parametry  wewnętrzne zgodne z przepisami i zaleceniami Inwestora   

Parametry przegród budowlanych 

Współczynniki przenikania ciepła przeliczono dla każdej przegrody budowlanej przy 

wykorzystaniu programu komputerowego „Instal-OZC”. 

Obliczone współczynniki spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia  6 listopada 2008. 

Wyniki obliczeń współczynników ciepła poszczególnych  przegród.   

symbol nazwa przegrody U [W/m 2K] 

Sz ściana zewnętrzna 0,41 

SD stropodach 0,23 
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PG podłoga na gruncie 0,31 

Dz drzwi zewnętrzne 2,60 

Oz okno zewnętrzne 1,80 

 

 Bilans ciepła budynku 

Wyniki obliczeń zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń 

Nr. 
pom. 

Przeznaczenie Zapotrzebowanie 
ciepła 

W 

Parter 

0/01 zmywalnia 390 

0/02 korytarz 70 

0/03 aneks jadalny 7570 

0/04 kuchnia/catering 200 

0/05 sala dla dzieci 1-3lat 2070 

0/06 wc dla dzieci 560 

0/07 szatnia dla dzieci 2130 

0/08 miejsce przejmowania dzieci 170 

0/09 korytarz 220 

0/10 klatka schodowa 740 

0/11 wiatrołap 20 

0/12 wiatrołap z windą 1000 

Poddasze 

1/01 strych 1210 
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1/02 pokój administracyjny 1050 

1/03 szatnia+jadalnia dla 
personelu 

2300 

1/04 strych 640 

1/05 kuchnia dla personelu 620 

1/06 strych 570 

1/07 wc dla personelu 380 

1/08 korytarz 490 

1/09 klatka schodowa 970 

1/10 korytarz 50 

1/11 pom. gosp./magazyn 200 

1/12 pom. na środki czystości - 

 

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła wynosi: 

- centralne ogrzewanie 23,7kW  

- w tym ciepło potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyjnego wynosi 10,2kW. 

 Parametry instalacji ogrzewania grzejnikowego 

Medium grzewczym dla budynku jest woda o parametrach 70/55°C. Woda grzewcza 

doprowadzana jest z istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku szkoły. 

 Charakterystyka instalacji ogrzewania grzejnikowego  

W pomieszczeniach przebywania dzieci zakłada się co najmniej 20˚C. Temperatura  

w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z warunkami technicznymi. 

W pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie za pomocą grzejników płytowych. 

Grzejniki posiadają zasilanie dolne. Na grzejnikach centralnego ogrzewania 
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przewiduje się osłony. Do ogrzewania grzejnikowego zastosowano rury PE-Xa 

zaizolowane  termicznie otuliną z pianki poliuretanowej firmy Thermaflex. 

Główne rozprowadzenie przewodów centralnego ogrzewania przewidziano  

w posadzce budynku lub w ścianach. Piony  należy prowadzić w bruzdach ściennych.  

W najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne zawory 

odpowietrzające, natomiast w najniższych należy zapewnić odwodnienie instalacji. 

Instalacja wentylacji 

Ilość powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r wraz z późniejszymi 

zmianami. 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwo i higieny pracy. Dz. U. Nr 129 poz. 844. 

- PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

W pomieszczeniach, w których przebywają dzieci projektuje się wentylację opartą na 

nawietrzakach okiennych oraz wyciągu poprzez kominy grawitacyjne z nasadami 

grawitacyjnymi. Ilość powietrza obliczono na podstawie ilości osób, zakładając 15m3/h 

na dziecko oraz 20m3/h na osobę dorosłą.  

Wentylację mechaniczną projektuje się w pomieszczeniach zgodnie z tabelą: 

Nr 
pom. 

Przeznaczenie Ilość 
powietrza 

m3/h 

0/01 zmywalnia 90 
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0/03 anekst jadalny i strefa pracy 
przy stolikach 

440 

0/04 kuchnia/catering 90 

0/07 wc dla dzieci 200 

0/08 szatnia dla dzieci 120 

1/04 szatnia+jadalnia dla 
personelu 

160 

1/08 wc dla personelu 50 

9. Właściwo ści cieplne przegród budowlanych 
 

Główne ściany zewn ętrzne konstrukcyjne  pozostają bez zmian względem stanu 
istniejącego.  

Projektowane ściany zewn ętrzne przedsionka 

Izolacyjność termiczna  
Warstwy:  

1. Cegła ceramiczna 25cm 
2. Styropian 8cm 

- wymagana Umax ≤ 0,65 W/m2K ( ti ≤ 8°C )  

- projektowana Uk = 0,47 W/m²K 

Okna pozostają bez zmian względem stanu istniejącego, nie projektuje się nowych 
otworów okiennych 

Drzwi projektuje się jako aluminiowe z profili w kolorze białym. Szklenie szybą 
zespoloną („szkło bezpieczne”) o współczynniku przenikania ciepła UK=1,6W/ (m2K). 

Izolacyjność termiczna  
UKmax = 2,6W/(m2K), 

Dach istniejący ociepla się wełną mineralną gr. 20cm ze względu na projektowane na 
poddaszu pomieszczenia dla personelu. Projekt nie przewiduje zmiany konstrukcji 
dachu, ani jego poszycia. Od strony pomieszczeń konstrukcja dachu zostanie 
obudowana płytami gipsowo – kartonowymi gr. min. 2,0cm 
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Izolacyjność termiczna dachu: 
- wymagana Umax ≤ 0,25 W/m2K ( ti >16°C )  

- projektowana Uk = 0,23 W/m²K 

10. Charakterystyka energetyczna  
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego 
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz 
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 
2008r. Nr 201, poz 1240) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz. 1239) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz. 1238) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz 1238) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008r. Nr 228, poz. 
1514) 

Budynek obj ęty niniejszym opracowaniem podlega ochronie na pods tawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkam i i jest zwolniony z 
posiadania świadectwa energetycznego. 
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11. Dane techniczne budynku charakteryzuj ące jego wpływ 
na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz i i 
obiekty s ąsiednie 

 

Inwestycja nie wpływa szkodliwie na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiekty sąsiednie. 

12. CHARAKTERYSTYKA PO ŻAROWA 

12.1. Powierzchnia zabudowy 
 

Powierzchnia zabudowy 160 m². 

12.2. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących 
 

Budynek styka się ścianą wschodnią z budynkiem szkoły. Wokół budynku na terenie 
działki nie ma żadnych budynków, z którymi mógłby graniczyć. Odległość od 
pozostałych budynków poza granicami działki na której znajduje się inwestycja wynosi 
20m. 

12.3. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na 
każdej kondygnacji w poszczególnych pomieszczeniach 

 

Kategoria zagrożenia ludzi ZLII 

Przewidywalna liczba osób na parterze: dzieci 24, personel 4 

Przewidywalna liczba osób na poddaszu: 3 osoby przebywające doraźnie, w czasie 
krótszym niż 2godziny i 1 osoba przebywająca w czasie dłuższym niż 2 godziny. 

12.4. Zagro żenie wybuchem 
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Nie występuje. 

12.5. Podział obiektu na strefy po żarowe 
 

Budynek objęty niniejszym opracowaniem stanowi jedną strefę pożarową  
o powierzchni 172,82m² z wydzieloną pożarowo klatką schodową. 

12.6. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści 
ogniowej i stopie ń rozprzestrzeniania ognia elementów 
budowlanych 

 

Budynek objęty niniejszym opracowaniem klasyfikuje się jako niski (N) w klasie ZLII 
zagrożenia ludzi i w klasie „C” odporności pożarowej, ze względu na funkcję 
pomieszczeń w piwnicy nie przeznaczonych na pobyt ludzi.  

Główna konstrukcja nośna R 60 

Konstrukcja dachu R 15 

Strop REI 60 

Ściana zewnętrzna EI 30 

Ściana wewnętrzna EI 15 

Przekrycie dachu RE 15 

Konstrukcja schodów R 60 

 

12.7. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 
 

Drzwi będą otwierać się na zewnatrz pomieszczeń I budynku, dotyczy to również drzwi 
z klatki schodowej, które posiadać będą łączną szerokość 1,2m. Drzwi do piwnicy 
będą posiadały klasę odporności ogniowej co najmniej EI 30. W korytarzu zabrania się 
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ustawiania bądź zabudowywania szaf. Wykończenie dróg  ewakuacyjnych i 
pomieszczeń wykonany będzie z materiałów trudno zapalnych.  

Klatka schodowa zostanie wydzielona pożarowo ścianami o odporności pożarowej 
……  

Drogi ewakuacyjne należy wyposażyć w instalację oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego. 

Budynek zostanie wyposażony, ze względu na projektowaną funkcję, w drugie wejście 
ewakuacyjne zlokalizowane w elewacji północnej w miejscu istniejącego okna. 
Wyjście to będzie służyło jako ewakuacja bezpośrednia dzieci z sali zabawa  
w przypadku zagrożenia budynku pożarem. 

12.8. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie 
 

Klatka schodowa, wyłączona jako odrębna strefa pożarowa zostanie wyposażona  
w samoczynne urządzenia oddymiające, drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone  
w instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Ponieważ powierzchnia strefy nie 
przekracza 200m² nie stwierdza się konieczności wyposażenia w hydranty 
wewnętrzne, a kubatura nie przekracza 1000m³ nie stwierdza się potrzeby 
wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  

Budynek zostanie wyposażony w instalację piorunochronną.  

W odległości do 75m od objętej niniejszym opracowaniem części budynku, 
zlokalizowany jest istniejący hydrant zewnętrzny, który spełnia wymagania dotyczące 
zewnętrznego gaszenia pożaru. 

 

12.9. Wyposa żenie w ga śnice 
 

Nie wymaga się. 

12.10. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 
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Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione jest z sieci 
hydrantowej. 

12.11. Drogi po żarowe 
 

Układ dróg pożarowych stanowią istniejące dwie drogi zlokalizowane wzdłuż budynku 
szkoły po stronie południowo zachodniej i północno wschodniej.  Wjazd i wyjazd na 
drogę pożarową znajdują się na przeciwległych granicach działki od strony zachodniej 
i wschodniej .Szerokość drogi pożarowej wynosi 3,50m.  

 

 

 

 


