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CZĘŚĆ OPISOWA-ARCHITEKTURA  
 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

I.1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 
 
I.1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:   
Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku remizy strażackiej na Dzienny Dom Opieki „Senior+” w Międzyrzeczu przy ul. Żubrów na 
działce nr 3324/517. 
 
I.1.2. Cel opracowania:  
Opracowanie stanowi podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a po jej uzyskaniu do 
przeprowadzenia robót budowlanych. 
 
I.1.3. Podstawa opracowania:  
Podstawę opracowania stanowią: 

 zlecenie Inwestora, 

 mapa do celów projektowych, 

 decyzja o warunkach zabudowy, 

 wizja lokalna, 

 obowiązujące przepisy i normy, 

 konsultacje i ustalenia z Inwestorem 
 
I.1.4.Inwestor: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Sierpowa 38 
Bojszowy 
 

I.1.5. Zakres zamierzenia budowlanego:  
Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na etapie projektu budowlano-
wykonawczego w zakresie architektury i konstrukcji. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji 
elektrycznej, wentylacji, wod.-kan. oraz c.o. w osobnych opracowaniach.  

 
I.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Budynek objęty projektem rozbudowy zlokalizowany jest przy ul. Żubrów 23 w Międzyrzeczu na działce 
nr 3324/517. Działka o powierzchni 3468m² posiada nieregularny kształt, jest uzbrojona i posiada dostęp 
do drogi publicznej - ul Żubrów. Działka posiada delikatny spadek w kierunku północnym. Teren działki 
jest zabudowany, częściowo utwardzony i nie ogrodzony. Od strony ulicy znajduje się główne wejście do 
budynku, a przed nim teren utwardzony z dojściem, wjazdem do garażu na samochody bojowe oraz 
śmietnikiem. Na terenie utwardzonym zapewniono dziewięć miejsc postojowych. Drugie wejście do 
budynku /tj. świetlicy dla dzieci nie objętej zakresem opracowania/ znajduje się od strony zachodniej. 
Świetlica dla dzieci komunikacyjnie połączona jest także z głównym wejściem do budynku. Wejście do 
garażu na samochody bojowe odbywa się od ulicy poprzez drzwi umieszczone w bramie garażowej. 
Wejścia do budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na terenie działki znajduje się 
zieleń niska, wysoka oraz słup energetyczny. 
W strefie oddziaływania inwestycji nie występują obszary parków narodowych, ochrony uzdrowiskowej, 
ani obszary Natura 2000. W zasięgu oddziaływania budynku nie występują również zabytki podlegające 
ochronie. Teren wolny jest od wpływów górniczych.  
 
I.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
Projektowane zagospodarowanie działki zachowuje istniejący wjazd, teren utwardzony, wejścia do 
budynku, miejsce na śmietniki oraz zieleń. Zmiany dotyczyć będą: 

 zwiększenia powierzchni użytkowej/zabudowy ze względu na wysunięcie ściany klatki schodowej 
od strony zachodniej, 



 wydzieleniu za pomocą farby na istniejącym terenie utwardzonym przynajmniej jednego miejsca 
postojowego dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m wraz z oznaczeniem graficznym, 

 wykonanie schodów zewnętrznych przy głównym wejściu w innym obrysie niż istniejące wraz z 
balustradą o wysokości 1,1m i z max. prześwitem pomiędzy elementami wypełnienia 0,12m, 

 ulokowanie podnośnika pionowego przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych 
niezależnego od konstrukcji budynku - wysokość podnoszenia do 3m np. Lift plus B900, 

 wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – podjazd stalowy, pokryty kratownicami w 
spadku 6%; szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m w świetle przejazdu; krawężniki o wysokości co 
najmniej 0,07 m; obustronne poręcze umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny 
ruchu, przy czym odstęp między nimi w granicach od 1 m do 1,1 m; poręcze przedłużone o 30cm 
przed początkiem i końcem biegu; długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu 
pochylni co najmniej 1,5m. 

 wykonanie nowego chodnika szerokości 1,5m z kostki brukowej o przekroju poprzecznym 2%. 
 
Projektowane warstwy konstrukcyjne chodnika przedstawiają się następująco: 

 6 cm – warstwa ścieralna/szorstka z kostki brukowej Behaton, kolor grafitowy – pow.46,5m2 , 

 3 cm – warstwa wiążąca, podsypka cementowo-piaskowa 1:3, 

 5 cm – kruszywo niesortowane drobne kliniec (5 – 40 mm), stabilizowana mechanicznie, 

 10 cm – kruszywo niesortowane drobne (40 – 80 mm) stabilizowane mechanicznie, 

 10 cm – warstwa odsączająca z pospółki, stabilizowana mechanicznie. 
 
Projektowane warstwy konstrukcyjne obrzeża chodnika przedstawiają się następująco: 

 obrzeże betonowe 8x30cm – całkowita długość 59m 

 3cm - podsypka piaskowo-cementowa 1:4 

 ława betonowa z oporem B10 

 5cm – podsypka piaskowa  
 

ZESTAWIENIE POW. POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ: 

 
Powierzchnia działki ogółem:    3468,00 m2 

 

Powierzchnia zabudowy projektowana:  1,71 m2 

  

Powierzchnia zabudowy całościowa:  253,00 m2 ( wskaźnik intensywności    
        zabudowy: 7,3%, zgodne z decyzją o    
        WZ gdzie wskaźnik wynosi max 10%) 

Powierzchnia utwardzona:  
 istniejąca     234,00 m2  

 proj. chodniki z kostki brukowej  46,50 m2     
 proj. pochylnia    25,00 m2 

 proj. platforma pionowa   2,90 m2     
 proj. schody     6,60 m2    

 
Powierzchnia nieutwardzona: 

 trawniki     2900,00 m2 (83,6% terenu biologicznie   
           czynnego, zgodne z decyzją o     
           WZ gdzie wskaźnik wynosi min 35%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 
II.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
 
Budynek użyteczności publicznej pełniący trzy funkcje: 

 świetlica środowiskowa dla dzieci w parterze, która nie jest zakresem opracowania 

 remiza strażacka w parterze, która nie  jest zakresem opracowania 

 dom dziennej opieki osób starszych, który jest zakresem niniejszego opracowania. 
 
Dzienny Dom „Senior+” dla 15 uczestników wygospodarowany został kosztem powierzchni użytkowej 
piętra 1 oraz 2 remizy strażackiej. Główne wejście oraz klatka schodowa znajdują się na parterze 
budynku od strony ulicy. Osoby o ograniczonej zdolności poruszania się mogą skorzystać z zewnętrznej 
platformy pionowej tuż przy głównym wejściu, która zapewnia wjazd na piętro 1. Tam z  komunikacji 
ogólnej dostępna jest szatnia dla seniorów oraz ustępy, osobno dla mężczyzn i kobiet. Ustęp damski 
przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Przy ustępach wydzielono pomieszczenie porządkowe 
dla sprzątaczki. Komunikacja ogólna prowadzi także do pomieszczenia ogólnodostępnego, pełniącego 
funkcję zarówno sali spotkań, jak i jadalni. Wyżywienie dla seniorów dostarczane będzie z zewnątrz na 
zasadzie kateringu, w pojemnikach do jednorazowego użytku. W pomieszczeniu tym wydzielono aneks 
kuchenny, w którym mogą być prowadzone warsztaty kulinarne dla seniorów oraz pomieszczenie, gdzie 
przeprowadzane będą terapie indywidualne. Uczestnicy domu mają do dyspozycji także salę aktywności 
ruchowej oraz pomieszczenia klubowe z biblioteczką i prasą. Na piętrze 1 przewidziano pokój 
zabiegowo-pielęgniarski. Piętro 2 przystosowane jest tylko dla pracowników i  obejmuje takie 
pomieszczenia jak: biurowe, socjalne oraz ustęp.  
 
II.1.1 Podstawowe parametry techniczne: 
 

 powierzchnia zabudowy:  235.00 m2 

 wysokość:  10.50 m  
 kubatura: 2275,50m3 

 długość: 17.16 m  

 szerokość: 15.60 m 

 liczba kondygnacji budynku administracyjnego: 3 nadziemne i 1 podziemna 

 powierzchnia użytkowa objęta zakresem opracowania: 384.4 m2 (w tym 78,7 m2  
to piwnica) 

 kąt nachylenia połaci dachowej: 10° 
 

 
 
II.1.2 Program użytkowy oraz zestawienie projektowanych powierzchni: 
 
 

Nr pom. Przeznaczenie Powierzchnia 
użytkowa  

[m
2
] 

Powierzchnia wykończenia Wysokość 
pomieszczenia  

[m] 

PIWNICA 

-1.1 KOTŁOWNIA 28,4 BEZ ZMIAN 1,92-bez zmiian 

-1.2 SKŁAD OPAŁU 10 BEZ ZMIAN 1,92-bez zmian 

-1.3 POM.GOSPODARCZE 3,6 BEZ ZMIAN 1,92-bez zmian 

-1.4 POM.GOSPODARCZE 3,6 BEZ ZMIAN 1,92-bez zmian 

-1.5 POM. GOSPODARCZE 11,7 BEZ ZMIAN 1,92-bez zmian 

-1.6 POM. GOSPODARCZE 21,4 BEZ ZMIAN 1,92-bez zmian 



Nr pom. Przeznaczenie Powierzchnia 
użytkowa  

[m
2
] 

Powierzchnia wykończenia Wysokość 
pomieszczenia  

[m] 

Razem piwnica: 78,7  

PARTER 

0.1 KOMUNIKACJA 17 PŁYTKI GRESOWE 2,99-bez zmian 

Razem parter: 17  

PIĘTRO 1 

I.1 KOMUNIKACJA 17 PŁYTKI GRESOWE bez zmian 

I.2 KOMUNIKACJA 14 PŁYTKI GRESOWE 2,55-bez zmian 

I.3 SZATNIA 7 PŁYTKI GRESOWE 3,24-sufit 
podwieszany 

I.4 POK.DZIENNEGO POBYTU 
SENIORA WRAZ Z ANEKSEM 
KUCHENNYM 

54,3 PŁYTKI GRESOWE 3,24-sufit 
podwieszany 

I.5 POM.DO TERAPII 
INDYWIDUALNEJ 

14,2 PŁYTKI GRESOWE 3,24-sufit 
podwieszany 

I.6 POM.AKTYWNOŚCI 
RUCHOWEJ 

56,5 PŁYTKI GRESOWE 3,24-sufit 
podwieszany 

I.7 POM.KLUBOWE Z 
BIBLIOTECZKĄ I PRASĄ 

25,2 PŁYTKI GRESOWE 2,55-bez zmian 

I.8 POK.ZABIEGOWO-
PIELĘGNIARSKI 

12,5 PŁYTKI GRESOWE 2,55-bez zmian 

I.9 USTĘP MĘSKI 6,2 PŁYTKI GRESOWE 2,55-bez zmian 

I.10 USTĘP 
DAMSKI/NIEPEŁNOSPR. 

5,6 PŁYTKI GRESOWE 2,55-bez zmian 

I.11 POM.PORZĄDKOWE 1,4 PŁYTKI GRESOWE 2,55-bez zmian 

Razem piętro 1: 213,9  

II.1 KOMUNIKACJA 7,6 PŁYTKI GRESOWE 2,50-sufit 
podwieszany 

II.2 KOMUNIKACJA 6 PŁYTKI GRESOWE 2,50-sufit 
podwieszany 

II.3 POM. SOCJALNE 13 PŁYTKI GRESOWE 2,50-sufit 
podwieszany 

II.4 USTĘP DLA PERSONELU 3,3 PŁYTKI GRESOWE 2,50-sufit 
podwieszany 

II.5 POM. BIUROWE 44,9 PŁYTKI GRESOWE 2,50-sufit 
podwieszany 

Razem piętro 2: 74,8  

POW. UŻYTKOWA CAŁOŚĆ: 384,4  

 



 
 
II.2.   FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 
 
II.2.1 Forma budynku 
Istniejący obiekt objęty opracowaniem jest wolno stojącym budynkiem o 3 kondygnacjach nadziemnych i 
jednej podziemnej. Forma budynku zostanie zmieniona poprzez rozbudowanie klatki schodowej od 
strony zachodniej o 50cm w rzucie poziomym. Projekt przewiduje również przebudowę piętra 1 oraz 2. 
Projektuje się zmiany dotyczące nowego układu ścian działowych oraz przebudowę instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznych. Budynek dostosowany jest do istniejącej zabudowy i krajobrazu. 
 
II.2.2 Funkcja budynku 
Funkcja budynku uległa zmianie. Oprócz remizy strażackiej i świetlicy dla dzieci powstała nowa funkcja, 
obejmująca dzienną opiekę nad osobami starszymi. Dzienny Dom „Senior+” dla 15 uczestników 
wygospodarowany został kosztem powierzchni użytkowej piętra 1 oraz 2 remizy strażackiej i stanowi 
podstawę niniejszego opracowania. 
 
II.2.3 Spełnienie wymagań podstawowych 
Obiekt budowlany zaprojektowano uwzględniając spełnienie wymagań w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji 

 bezpieczeństwa pożarowego 

 bezpieczeństwa użytkowania 
 
II.2.4 Podstawowe wyposażenie pomieszczeń i wymagania ogólne: 
Wysokość pomieszczeń wynosić będzie min. 2,50 w świetle w pomieszczeniach do 4 osób oraz  
min.3,00 m w świetle w pomieszczeniach powyżej 4 osób. Pomieszczenia na pobyt ludzi wentylowane 
będą grawitacyjnie i doświetlone światłem dziennym. Podłogi wykonane będą z materiałów 
antypoślizgowych, umożliwiających mycie i dezynfekcję. Szerokość drzwi do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi będzie wynosiła min.90cm w świetle ościeżnicy (do trzech osób 
dopuszcza się 80cm). 
 
Pom. I3 wyposażone będzie w: 

 15 szafek metalowych ubraniowych 
 
Pom. I4 wyposażone będzie w: 

 4 stoły o wymiarach min. 80x120cm 

 16 krzeseł 

 1 kanapa narożna o wymiarach max. 280x280cm 

 2 pufy 

 stolik niski o wymiarach 60x100cm 

 szafka pod tv o wymiarach 50x180cm 

 telewizor 

 lodówka podblatowa 

 zmywarko/wypażarka 

 płyta indykcyjna 

 zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 

 meble kuchenne  
 
Pom. I5 wyposażone będzie w: 

 2 fotele 

 stolik fi100cm 

 szafa i regał 
 
Pom. I6 wyposażone będzie w: 

 5 szafek metalowych ubraniowych  

 1 ławeczkę o wymiarach 40x150cm 

 rowerek 

 bieżnia 

 stół do masażu i rehabilitacji 



 
Pom. I7 wyposażone będzie w: 

 stoliki 

 fotele 

 regał 

 biurko 

 komputer 
 
Pom. I8 wyposażone będzie w: 

 umywalka, np. Koło TRAFFIC 60 CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM 

 bateria umywalkowa, np. Kludi zenta 

 dozownik na mydło metalowy 

 pojemnik na ręczniki papierowe metalowy 

 kosz na śmieci 

 szafka na leki 

 kozetka 

 parawan 
 
Pom. I9 wyposażone będzie w: 

 2 umywalki, np. Koło TRAFFIC 60 CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM 

 2 bateria umywalkowa, np. Kludi zenta 

 2 dozowniki na mydło metalowe 

 2 pojemniki na ręczniki papierowe metalowe 

 kosz na śmieci 
 wc podwieszane + deska wolnoopadająca + przycisk, np. Koło TRAFFIC 

 stelaż pod wc, np. Koło 

 lustro o wymiarach 268x120cm 

 szczotka wc 
 
Pom. I10 wyposażone będzie w: 

 wc kompaktowe dla osób niepełnosprawnych, np. Koło  NOVA PRO BEZ BARIER 

 umywalka dla osób niepełnosprawnych, np. Koło NOVA PRO BEZ BARIER 55 CM DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z OTWOREM, Z PRZELEWEM 

 bateria umywalkowa, np. Kludi zenta 
 lustro np. LUSTRO UCHYLNE LEHNEN EVOLUTION, PRAWE 60 X 45 CM 

 dozownik na mydło metalowy 

 pojemnik na ręczniki papierowe metalowy 

 kosz na śmieci 

 niski brodzik prysznicowy 100x90cm, np. Koło Pacyfik z powłoką antislide 

 zasłonka prysznicowa + drążek prysznicowy 90x100cm 

 krzesełko składane pod prysznic, np. Ravak Ovo B clear B8F0000015 
 poręcz prysznicowa jednoramienna 60x110cm, np. LEHNEN 

 bateria prysznicowa, np. Kludi 
 poręcz stała na ścianie np. LEHNEN CONCEPT PRO 30 x 60 cm, lewa  

 poręcz 85cm ścienna uchylna, np. LEHNEN CONCEPT PRO 85 cm, uchylna  

 poręcz ścienna uchylna 60cm np. LEHNEN CONCEPT PRO 60 cm, uchylna  

 poręcz Ścienna stała 60cm np. LEHNEN CONCEPT PRO 60 cm, uchylna  

 szczotka wc 
 
Pom. I11 wyposażone będzie w: 

 zlew montowany 50cm od podłogi 

 bateria zlewozmywakowa  na wysokości ok 1m 

 regał 
 
Pom. II3 wyposażone będzie w: 

 stolik fi80 

 4 krzesła 

 szafa ubraniowa 

 meble kuchenne 



 zlew jednokomorowy z ociekaczem 

 bateria zlewozmywakowa 

 lodówka podblatowa 

 kosz na śmieci 
 
Pom. II4 wyposażone będzie w: 

 umywalka, np. Koło TRAFFIC 60 CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM 

 bateria umywalkowa, np. Kludi zenta 

 dozownik na mydło metalowy 

 pojemnik na ręczniki papierowe metalowy 

 kosz na śmieci 
 wc podwieszane + deska wolnoopadająca + przycisk, np. Koło TRAFFIC 

 stelaż pod wc, np. Koło 

 lustro o wymiarach 81x120cm 

 szczotka wc 
 
II.3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU 
 
II.3.1 Istniejący: 

 ławy fundamentowe – betonowe 

 mury fundamentowe – betonowe 

 ściany piwnic – betonowe 

 ściany nadziemia – gazobeton i cegła 

 stropy – Akermana 

 dach – stropodach betonowy kryty papą 
 

II.3.2 Projektowany: 

 fundamenty -  żelbetowe 

 mury fundamentowe – bloczki betonowe  

 konstrukcja pochylni - stalowa 

 uzupełnienie stropów – żelbetowe 

 wzmocnienie balkonu – stalowe 

 ściany zewnętrzne – bloczek Ytong energo gr.40cm 

 belki i nadproża – żelbetowe, prefabrykowane oraz stalowe 
 
Szczegółowe rozwiązania zgodnie z opisem konstrukcji.  
 
II.4. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Budynek objęty zakresem opracowania dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Przy dojściu do 
budynku zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych o nachyleniu 6%, która umożliwia 
skorzystanie z platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych, by dostać się na piętro 1. Ustęp na  
kondygnacji użytkowanej przez seniorów dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie 
drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych posiadają wymaganą szerokość min. 90cm w świetle 
ościeżnicy i są bezprogowe. Posadzki na kondygnacji dostosowanej dla osób starszych zaprojektowano 
bez różnicy w wysokości. 
 
II.5. WYPOSAŻENIE BUDOWALNO-INSTALACYJNE 
 
Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: 

 wodną – wg odrębnego opracowania 

 kanalizacji sanitarnej – wg odrębnego opracowania 

 elektryczną – wg odrębnego opracowania 

 wentylacji – wg odrębnego opracowania 

 ogrzewania – wg odrębnego opracowania 
 
II. 6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 
 
 



 

 

 

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
ROBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

REMIZY STRAŻACKIEJ NA DZIENNY DOM POBYTU SENIORA W MIĘDZYRZECZU 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nazwa obiektu DOM POBYTU SENIORA 
Adres obiektu 43-220 Bojszowy, Międzyrzecze 
Nazwa inwestora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Adres inwestora ul. Sierpowa 38 
Kod, miejscowość 43-220 Bojszowy 

Powierzchnia zabudowy (Ag, m
2
) 253,00 

Powierzchnia użytkowa (Pu, m
2
) 384,40 

Kubatura budynku (V, m
3
) 2275,50 

 
 
 
 
 

 Imię i nazwisko Pieczątka / podpis Data 

Projektant: Barbara Piątek  2017-06 
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Podstawa prawna: 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 



 
Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m
2
K] 

Wsp.Uc wg WT 2017 

[W/m
2
K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,23 0,23 Tak 
2 Ściana zewnętrzna SZ 2 0,25 0,23 NIE* 

* Istniejąca ściana poza przedmiotem opracowania 
II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m
2
K] 

Wsp.Uc wg WT 2017 

[W/m
2
K] 

Warunek 
spełniony 

1 Dach D 1 0,18 0,18 Tak 

 
III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m
2
K] 

Wsp.Uc wg WT 2017 

[W/m
2
K] 

Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak 
IV. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m
2
K] 

Wsp.Uc wg WT 2017 

[W/m
2
K] 

Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak 
2 Drzwi zewnętrzne DZ 2 1,50 1,50 Tak 
3 Drzwi zewnętrzne DZ 3 1,50 1,50 Tak 

 
Uwaga: Istniejące ściany budynku nie spełniają normy cieplnej, należy je ocieplić warstwą styropianu gr. 8-10cm. 

 
Parametry przegród przezroczystych 

 
V. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 

[W/m
2
K] 

Wsp. g 

Wsp.U wg 
WT 2017 

[W/m
2
K] 

Wsp.g wg 
WT 2017  

Warunek spełniony 

       Umax g 

1 Okno zewnętrzne OI.1 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

2 Okno zewnętrzne OI.2 
1,10 

0,75 
1,10 

0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

3 Okno zewnętrzne 
OI.3 1,10 

0,75 
1,10 

0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

4 Okno zewnętrzne 
OI.4 1,10 

0,75 
1,10 

0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

5 Okno zewnętrzne 
O 1 1,1 

0,75 
1,10 

0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

6 Okno zewnętrzne 
O 2 1,1 

0,75 
1,10 

0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

7 Okno zewnętrzne 
O 3 1,1 

0,75 
1,10 

0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

8 Okno zewnętrzne 
O 4 1,1 

0,75 
1,10 

0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

 
 

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 

 
Grupa "Część budynku" 

Przeznaczenie budynku Budynki użyteczności publicznej 
Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o 

współczynniku U >= 0,9 W/m
2
K 

A0 = 52,95m
2 

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji 
nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych Az = 384,40m

2 

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = 0m
2 



Graniczna wartość powierzchni okien A0max = 0,15•Az + 0,03•Aw = 57,81m
2 

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 ≤ A0max Warunek spełniony 

 
3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

 
3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych 

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

 

 Miesiąc fRsi,min[W/m
2
K] 

1 Styczeń 0,697 
2 Luty 0,703 
3 Marzec 0,609 
4 Kwiecień 0,437 
5 Maj -0,007 
6 Czerwiec -0,661 
7 Lipiec -2,021 
8 Sierpień -1,889 
9 Wrzesień 0,051 

10 Październik 0,379 
11 Listopad 0,579 
12 Grudzień 0,698 

 
Miesiąc krytyczny: Luty 

 
Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,703 

 
 

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

gruntem 

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

 

 Miesiąc fRsi,min[W/m
2
K] 

1 Styczeń 0,834 
2 Luty 0,834 
3 Marzec 0,834 
4 Kwiecień 0,834 
5 Maj 0,834 
6 Czerwiec 0,834 
7 Lipiec 0,834 
8 Sierpień 0,834 
9 Wrzesień 0,834 

10 Październik 0,834 
11 Listopad 0,834 
12 Grudzień 0,834 

 
Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, 
Listopad, Grudzień 

 
Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,834 

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

 

 Nazwa przegrody Symbol 
U 

[W/(m
2
•K)] 

fRsi 

[W/(m
2
•K)] 

fRsi>fRsi,max 

[W/(m
2
•K)] 

Warunek 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,230 0,973 0,973 > 0,703 Spełniony 



3 Dach D 1 0,180 0,974 0,974 > 0,703 Spełniony 
6 Podłoga na gruncie PG 1 0,290 0,965 0,965 > 0,834 Spełniony 

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

 
Obliczenia zbiorcze dla budynku 

Temperatura wewnętrzna strefy i 20,0 
o
C 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 384,4 m
2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 1296,0 W 
Pojemność cieplna budynku Cm 50190500 J/K 

Stała czasowa budynku  76,2 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,2 - 

- aH 6,1 - 
Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Średnia temperatura zewnętrzna 

e, 
o
C 

-1,9 -2,4 3,0 8,2 13,4 16,0 17,8 17,7 13,0 9,3 4,2 -2,0 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 155 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 
Miesięczna strata ciepła przez 

przenikanie QH,th=10
-3

*Htr*(i-

e)*tm kWh/m-c 

540 499 419 282 163 95 54 57 167 264 377 543 

Miesięczna strata ciepła przez 

wentylacje Qve=10
-3

*Hve*(i-e)*tm 
kWh/m-c 

81 75 63 42 24 0 0 0 25 39 56 81 

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

621 574 482 324 187 95 54 57 192 303 433 624 

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

221 248 537 725 975 1070 1083 887 664 389 232 190 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint*10

-3
*tm kWh/m-c 

201 181 201 194 201 194 201 201 194 201 194 201 

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

422 429 738 920 1176 1265 1284 1088 858 590 426 390 

H=QH,gn/QH,ht 0,68 0,75 1,53 2,84 6,29 11,52 20,59 16,68 4,47 1,94 0,98 0,63 

H,1 0,65 0,71 1,14 2,19 4,56 0,00 0,00 0,00 3,21 1,46 0,80 0,65 

H,2 0,71 1,14 2,19 4,56 8,90 0,00 0,00 0,00 10,58 3,21 1,46 0,80 

fH,m 1,00 1,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 1,00 
Współczynnik wykorzystania 

zysków ciepła, H,gn 
0,97 0,95 0,63 0,35 0,16 0,09 0,05 0,06 0,22 0,51 0,87 0,98 

Miesięczne zapotrzebowanie na 

energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn*QH,gn 
kWh/m-c 

213 166 0 0 0 0 0 0 0 0 44 242 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok 665,2 

 
 

Całkowite zapotrzebowanie strefy    QH,nd  [kWh/rok] 2712,83 

 

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

 
 

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Część budynku 
Ciepło właściwe wody, cW 4.19 kJ/kg•K 

Gęstość wody, W 1000 kg/m
3 

Temperatura ciepłej wody, CW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, O 10 oC 
Współczynnik korekcyjny, kt 1,00 - 

Liczba jednostek odniesienia, Li 35 j.o. 

Mnożnik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 - 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VCW 8,00 dm
3
/j.o.•d 

Mnożnik na przerwy urlopowe 1,00 - 
Czas użytkowania instalacji, tUZ 180,00 dni 

Roczna energia użytkowa do przygotowania cwu, QW,nd 2639,70 kWh/rok 

 
 



6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

 
Część budynku 
Nazwa źródła Nowe źródło ogrzewania 
Nr źródła 1 - 
Udział procentowy 53 % 
Rodzaj nośnika energii Węgiel kamienny 
Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QH,nd 1437,80 kWh/rok 

Sprawność wytwarzania H,g 0,91 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 

płytowymi w przypadku regulacji centralnej 
adaptacyjnej i miejscowej 

Sprawność regulacji H,e 0,99 - 

Wybrany wariant przesyłu 
C.o. wodne z źródłem w budynku, z 

zaizolowanymi przewodami, armaturą i 
urządzeniami w pom. ogrzewanych 

Sprawność przesyłu H,d 0,98 - 

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego 

Sprawność akumulacji H,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 0,88 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 581,36 kWh/rok 

 
Nazwa źródła Nowe źródło ogrzewania 
Nr źródła 2 - 
Udział procentowy 47 % 
Rodzaj nośnika energii Węgiel kamienny 
Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QH,nd 1275,03 kWh/rok 

Sprawność wytwarzania H,g 0,91 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie podłogowe lub ścienne w przypadku 

regulacji centralnej i miejscowej 

Sprawność regulacji H,e 0,98 - 

Wybrany wariant przesyłu 
C.o. wodne z źródłem w budynku, z 

zaizolowanymi przewodami, armaturą i 
urządzeniami w pom. ogrzewanych 

Sprawność przesyłu H,d 0,98 - 

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego 

Sprawność akumulacji H,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 0,87 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 374,17 kWh/rok 

 

7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

 
Część budynku 
Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody 
Nr źródła 1 - 
Udział procentowy 100,00 % 
Rodzaj nośnika energii Węgiel kamienny 
Współczynnik WW 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QW,nd 2639,70 kWh/rok 

Sprawność wytwarzania W,g 0,77 - 

Wybrany wariant przesyłu 

Centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacja 
ciepłej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z 

ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i 
przewody rozprowadzające izolowane 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Instalacje małe, do 30 punktów poboru ciepłej 



wody 

Sprawność przesyłu W,d 0,86 - 

Wybrany wariant akumulacji 
Zasobnik w systemie wg standardu budynku 

niskoenergetycznego 

Sprawność akumulacji W,s 0,86 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot 0,53 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 211,06 kWh/rok 

 
8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 

 
 
Nazwa źródła POKOJE 
Nr źródła 1 - 
Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 
Współczynnik WL 3.00  
Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa El,i% 24,81 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 150,20 m
2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 1800,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczna 
Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 
Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie 

Nie 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% 0,00 kWh/rok 

 
Nazwa źródła KORYTARZE 
Nr źródła 2 - 
Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 
Współczynnik WL 3.00  
Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa El,i% 8,27 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 27,60 m
2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 1800,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczna 
Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 
Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie 

Nie 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% 1,00 kWh/rok 

 
Nazwa źródła TOALETY 
Nr źródła 3 - 
Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 
Współczynnik WL 3.00  
Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa El,i% 19,55 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 16,50 m
2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 1800,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczna 



Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 
Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie 

Nie 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% 0,00 kWh/rok 

 
Nazwa źródła SZATNIA 
Nr źródła 4 - 
Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 
Współczynnik WL 3.00  
Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa El,i% 9,77 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 7,00 m
2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 1800,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczna 
Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 
Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie 

Nie 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% 0,00 kWh/rok 

 

 

Nazwa źródła POM. ADMINISTRACYJNE 
Nr źródła 5 - 
Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 
Współczynnik WL 3.00  
Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa El,i% 16,54 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 44,90 m
2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 1800,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczna 
Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 
Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie 

Nie 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% 0,00 kWh/rok 

 
Nazwa źródła KLATKA SCHODOWA 
Nr źródła 6 - 
Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 
Współczynnik WL 3.00  
Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa El,i% 16,54 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 34,00 m
2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 1800,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczna 
Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 



Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie 

Nie 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% 1,00 kWh/rok 

 

 

Nazwa źródła POMIESZCZENIE SOCJALNE 
Nr źródła 7 - 
Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 
Współczynnik WL 3.00  
Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa El,i% 9,77 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 13,00 m
2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 1800,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczna 
Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 
Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie 

Nie 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% 0,00 kWh/rok 

 
9) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 

 
Część budynku 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło ogrzewania 1628,53 3535,47 
2 Nowe źródło ogrzewania 1458,91 2727,30 
Suma 3087,44 6262,77 

 
Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło ciepłej wody 4982,82 6114,29 
Suma 4982,82 6114,29 

Oświetlenie wbudowane 

Nr źródła Nazwa źródła QK,L QP,L 

  kWh/rok kWh/rok 

1 POKOJE 3941,45 11824,34 
2 KOTYTARZE 677,08 2034,25 
3 TOALETY 487,46 1462,39 
4 SZATNIE 454,43 1363,30 
5 POM. ADMINISTRACYJNE 465,06 1395,18 
6 KLATKA SCHODOWA 264,45 796,35 
7 SZATNIE 40,17 120,50 
Suma 6330,10 18996,31 

 
Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 31373,37 kWh/rok 

Zestawienie energii końcowej  EK = (QK,H+QK,W) / Af 22,39 kWh/(m
2
•rok) 

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

87,05 kWh/(m
2
•rok) 

 
Budynek referencyjny wg WT 2017 



Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 384,4 m
2 

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

użytkowej 

EPH+W 60,00 kWh/(m
2
•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
oświetlenia 

Δ EPL 50,00 kWh/(m
2
•rok) 

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

EPmax 110,00 kWh/(m
2
•rok) 

 
Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m
2
•rok)  EPmax kWh/(m

2
•rok) Uwagi 

87,05 < 110,00 Warunek spełniony 

 
 

10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego 

 
Dane zbiorcze ze stref budynku 

Powierzchnia ogrzewana całości budynku Af 384,40 m
2 

Grupa: Część budynku 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej 
wody oraz chłodzenia 

EP 87,05 kWh/(m
2
•rok) 

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia 

EPmax 115,00 kWh/(m
2
•rok) 

Średnioważony współczynnik EPm 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej 
wody oraz chłodzenia 

EPm 87,05 kWh/(m
2
•rok) 

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia 

EPmmax 115,00 kWh/(m
2
•rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na energię 
końcową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody 
oraz chłodzenia 

EKm 22,39 kWh/(m
2
•rok) 

 
Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m
2
•rok)  EPmax kWh/(m

2
•rok) Uwagi 

87,05 < 115,00 Warunek spełniony 

 
11) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2017 

 
Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek powierzchni okien Tak   
Warunek EP < EPmax Tak   
Warunek powierzchniowej kondensacji pary 
wodnej 

Tak   

 
12) Bilans mocy 

 

Lp. Branża 
Zapotrzebowanie na moc 

Epom [kWh/rok] 
Uwagi 

1 Ogrzewanie 1629,51  
2 Przygotowanie ciepłej wody 472,00  
3 Oświetlenie wbudowane 2,00  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

ZAOPATRZENIA W CIEPŁO 
ROBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

REMIZY STRAŻACKIEJ NA DZIENNY DOM POBYTU SENIORA W MIĘDZYRZECZU 

 
 
 
 

 
 
 

 
Nazwa obiektu DOM POBYTU SENIORA 
Adres obiektu 43-220 Bojszowy, Międzyrzecze 
Nazwa inwestora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Adres inwestora ul. Sierpowa 38 
Kod, miejscowość 43-220 Bojszowy 

Powierzchnia zabudowy (Ag, m
2
) 253,00 

Powierzchnia użytkowa (Pu, m
2
) 384,40 

Kubatura budynku (V, m
3
) 2275,50 
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1. Dane budynku 

 
Przeznaczenie budynku: DZIENNY DOM POBYTU SENIORA 
Strefa klimatyczna: III 
Stacja meteorologiczna: Katowice 

Powierzchnia zabudowy Az=253,00m
2 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=384,40m
2 

Liczba kondygnacji: 3 

 
2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 

 
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji 
 
2.1.1. System projektowany 

 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Węgiel kamienny 100,0 2712,8 

 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 
ogrzewania i wentylacji: 955,53 kWh/rok 
 
2.1.2. System alternatywny 

 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Paliwo - gaz ziemny 15,0 406,9 
2 Energia elektryczna - system PV 85,0 2305,9 

 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 
ogrzewania i wentylacji: 2342,73 kWh/rok 
 
2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej 
wody 
 
2.2.1. System projektowany 

 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 Węgiel kamienny 100,0 2639,7 

 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 
przygotowania ciepłej wody: 211,06 kWh/ro 
2.2.2. System alternatywny 

 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 Paliwo - gaz ziemny 15,0 396,0 
2 Paliwo - Kolektory słoneczne termiczne 85,0 2243,7 

 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 
przygotowania ciepłej wody: 425,37 kWh/rok 
 
3. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 
 
3.1. Budynek projektowany 

 

Rodzaj paliwa 
Udział 

% 
H,tot Hu Jedn. 

QK,H 

[kWh/rok] 

Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Węgiel kamienny 100,0 0,88 9,97 
kWh/m

3 3087,4 309,7 m
3
/ro

k 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 



ogrzewania i wentylacji: 955,53 kWh/rok 
3.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 

 

Rodzaj paliwa 
Udział 

% 
H,tot Hu Jedn. 

QK,H 

[kWh/rok] 

Zużycie 
paliwa B 

Jedn. 

Paliwo - gaz ziemny 15,0 0,88 9,97 
kWh/m

3 460,9 46,2 m
3
/rok 

Energia elektryczna - system 
PV 

85,0 3,11 1,00 
kWh/k

Wh 
742,5 742,5 kWh/rok 

 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 
ogrzewania i wentylacji: 2342,73 kWh/rok 
 
4. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 
 
4.1. Budynek projektowany 

 

Rodzaj paliwa 
Udział 

% 
W,tot Hu Jedn. 

QK,W 

[kWh/rok] 

Zużycie 
paliwa B 

Jedn. 

Węgiel kamienny 100,0 0,53 9,97 
kWh/m

3 4982,8 499,8 m
3
/rok 

 
4.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 

 

Rodzaj paliwa 
Udział 

% 
W,tot Hu Jedn. 

QK,W 

[kWh/rok] 

Zużycie 
paliwa B 

Jedn. 

Paliwo - gaz ziemny 15,0 0,49 9,97 
kWh/m

3 810,6 81,3 m
3
/rok 

Paliwo - Kolektory słoneczne 
termiczne 

85,0 0,69 1,00 
kWh/k

Wh 
3261,3 3261,3 kWh/rok 

 
5. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
 
5.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji 

 
Nazwa Projektowany Alternatywny 
Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok 611.89 258.37 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - 57.77 
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 

zł/m
2
rok 

1.70 0.72 

Roczne oszczędności kosztów Or zB/rok - 353.52 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym  

 

15.2 Analiza systemu przygotowania ciepłej wody 
 
Nazwa Projektowany Alternatywny 
Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok 670.71 109.13 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - 83.73 
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 

zł/m
2
rok 

1.86 0.30 

Roczne oszczędności kosztów Or zB/rok - 561.57 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym  

 
II.7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE 
Przebudowa nie wpłynie na zmianę wpływu obiektu na otoczenie. 
 
II.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I BHP 



1. Dane ogólne. 

Zakres niniejszego projektu obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku remizy 
strażackiej na dzienny dom pobytu seniora w Międzyrzeczu przy ul. Żubrów. Budynek posiada trzy 
kondygnacje nadziemne i jest częściowo podpiwniczony. Projektowana funkcja dziennej opieki seniorów 
jak i świetlica dla dzieci, niebędąca zakresem opracowania, zostały wydzielone od parteru (garażu i 
magazynów) stropem i ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie REI 120 odporności ogniowej i 
stanowią odrębną strefę pożarową.  
W parterze objętym zakresem opracowania projektuje się przebudowę klatki schodowej. Poza zakresem 
opracowania w parterze funkcjonuje również świetlica dla dzieci oraz remiza strażacka. 
Na piętrze 1 planuje się pomieszczenia dla 15 seniorów w tym: niezbędną komunikację, szatnię, pokój 
dziennego pobytu wraz z aneksem kuchenny, pomieszczenie do terapii indywidualnej, pomieszczenie 
aktywności ruchowej, pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, pokój zabiegowo-pielęgniarski oraz 
pomieszczenie porządkowe i zaplecze sanitarne.  
Na piętrze 2 planuje się pomieszczenie biurowe oraz zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników. 
W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze, kotłownia na paliwo stałe i skład opału.  

Łączna powierzchnia objęta zakresem projektu wynosi  384,40 m2
 (w tym piwnica 78,7m2). 

Strefa pożarowa wynosi  450,0 m2
 (w tym świetlica dla dzieci 65,6m2). 

Podstawowe parametry budynku: 
 powierzchnia podpiwniczenia (poziom -2,13 m) 78,70 m2 

 powierzchnia parteru (poziom 0,00 m)  82,6 m2 + 108,5  m2 (remiza) 

 powierzchnia I piętra (poziom +3,21 m)  213,9 m2 

 powierzchnia II piętra (poziom +5,98 m)  74,8 m2 

 powierzchnia wewnętrzna ogółem   612,85 m2 

 powierzchnia zabudowy:    253,00 m2, 

 kubatura:      2275,50 m3, 

 wysokość użytkowa:     10,50 m, 

 szerokość:      15,60 m, 

 długość:      17,16 m. 

Budynek pod względem grupy wysokości zakwalifikowany został do niskich (N). 

  

2. Lokalizacja. 

Budynek wolnostojący na działce nr 3324/517 w Międzyrzeczu, przy ul. Żubrów. Odległości od granicy 
sąsiednich działek wynoszą ponad 4,0 m. Wzdłuż elewacji frontowej zlokalizowana jest droga 
dojazdowa.   

3. Parametry pożarowe występujących materiałów. 

W budynku dominują materiały stałe palne związane z podstawową jego funkcją i wyposażeniem wnętrz 
– elementy drewnopochodne umeblowania, papier, ubrania, itp.  

W pomieszczeniach gospodarczych znajdują się także stałe materiały palne powodujące występowanie 
gęstości obciążenia ogniowego w przedziale poniżej 500 MJ/m2. Nie przewiduje się występowania 
jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych pożarowo.  

4. Zagrożenie wybuchem 

W budynku nie występują strefy zagrożenia wybuchem. 

5. Kategoria zagrożenia ludzi. 

Budynek zaliczony jest do kategorii ZL II zagrożenia ludzi. Nie posiada pomieszczeń dla jednoczesnego 
pobytu dla więcej niż 30 osób.  Na poszczególnych poziomach zakłada się możliwość przebywania 
następujących ilości osób: 

 podpiwniczenie:  okresowo do 3 osób, 

 parter:                 do 30 osób,  



 I piętro:  do 17 osób, 

 II piętro:  do 3 osób, 
 

Przewiduje się maksymalnie łączny pobyt do 50 osób, w tym 15 seniorów. 

6. Strefa pożarowa. 

Część budynku objęta inwestycją stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni 450,0 m2. 
Strefę tą wydzielono od garażu stropem o klasie REI 120 odporności ogniowej i  ścianą oddzielenia 
przeciwpożarowego o klasie REI 120. Podział ten wynika ze specyfiki i rozdziału odrębnych funkcji 
użytkowych budynku. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosząca dla części ZLII budynku 
niskiego 5.000 m2 – nie została przekroczona. 
Pomieszczenie kotłowni wydzielono pożarowo ścianami i stropem o klasie REI 60 odporności ogniowej i 
zamknięto drzwiami o klasie EI 30, a skład opału ścianami o klasie REI 120 i zamknięto drzwiami EI 60.  
W miejscu styku sąsiednich stref pożarowych, na całej wysokości elewacji, zapewniono 2-metrowej 
szerokości pasy z materiału niepalnego o klasie EI 60 odporności ogniowej. Ściany odrębnych stref 
pożarowych usytuowane względem siebie pod kątem 60÷1200 posiadać będą na długości 4 m klasę REI 
60 odporności ogniowej.  
Klatka schodowa została wydzielona pożarowo ścianami o klasie REI 60 odporności, zamknięta 
drzwiami EI 30 i wyposażona w klapę oddymiającą.  
Wszystkie drzwi przeciwpożarowe budynku wyposażono w samozamykacze, a drzwi dwuskrzydłowe w 
regulatory kolejności zamykania skrzydeł (RKZ). 
Przewody, rury i kable zabezpieczono w przejściach przez przegrody przeciwpożarowe i ściany 
oddzielenia przeciwpożarowego przepustami o klasie EI 60 lub EI 120 odporności ogniowej. Generalnie 
przepusty instalacyjne w elementach przegród przeciwpożarowych mają klasę odporności ogniowej EI 
jak te przegrody. 
Przejścia instalacji o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których wymagana jest klasa 
odporności EI 60 lub REI 60 lub REI 120, zabezpieczone są certyfikowanymi masami ogniochronnymi 
również do klasy EI 60 lub EI 120, a przejścia rur z tworzyw sztucznych kołnierzami lub opaskami 
ogniochronnymi według rozwiązań systemowych.  
 

7. Klasa odporności pożarowej. 

Budynek spełnia wymagania dla klasy „B” odporności pożarowej i wykonany jest z elementów 
nierozprzestrzeniających ognia. Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych wynosi 
odpowiednio: 

 główne elementy konstrukcyjne   R 120, 

 stropy        REI 60, 

 ściany zewnętrzne     EI 60, 

 ściany działowe     EI 30, 

 konstrukcja dachu     R 30, 

 przekrycie dachu     RE 30. 

Konstrukcja nośna główna budynku żelbetowa posiada klasę R 120. Stropy posiadają klasę REI 60 
odporności ogniowej. Biegi i spoczniki klatki schodowej spełniają klasę R 60. Nie są stosowane elementy 
budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniające ognia", posiadające potwierdzenie tej cechy.  
Pasy podokienno – nadprożowe międzykondygnacyjne w ścianach zewnętrznych posiadają klasę EI 60 
odporności pożarowej i wysokość co najmniej 80 cm. 
Ściany działowe pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami wykonane są do stropu. Ściany 
wewnętrzne działowe zaprojektowano o klasie EI 30 odporności ogniowej (nie dotyczy to ścian 
kondygnacji lub jej części – zwolnionych z tego wymagania w ramach zachowania dopuszczalnej 
długości przejścia ewakuacyjnego prowadzącego przez maksymalnie trzy pomieszczenia oraz ścian 
podziału wewnętrznego przestrzeni wspólnych, wykonanych poniżej sufitów podwieszanych). 
Ściany obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych wykonano w klasie EI 30 odporności ogniowej.   
Ewentualnie zastosowane w budynku płyty wiórowe OSB będą niezapalne (np. płyty OSB SF-B, które 
posiadają klasyfikację ogniową - B, s2, d0) lub zabezpieczone zostaną przez pomalowanie 
certyfikowanym środkiem ogniochronnym – np. Uniepal Drew Aqua do stopnia niezapalności.  
W zakresie wystroju wnętrz użyto wyłącznie : 

 materiałów, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące, 



 wykładzin podłogowych i okładzin ściennych jak również stałych wbudowanych elementów 
wyposażenia co najmniej trudno zapalnych, 

 okładzin sufitowych i sufitów podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapiących i nie 
odpadających pod wpływem ognia. 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w 
kurtynach, zasłonach, kotarach i żaluzjach, za łatwo zapalne materiały uważa się materiały, których 
właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i 
rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z niżej 
wymienionych kryteriów: 

 ti ≥ 4 s, 

 ts ≤ 30 s, 

 nie występuje przepalenie trzeciej nitki, 

 nie występują płonące krople. 
 

8. Warunki ewakuacji. 

Zapewniono możliwość przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywających osób z 
poszczególnych kondygnacji i (lub) stref pożarowych. Łączna szerokość wyjść ewakuacyjnych 
odpowiada wskaźnikowi 0,6 m na każde 100 osób mogących przebywać w danej strefie lub na 
kondygnacji. Poziome ciągi komunikacji wspólnej mają szerokość co najmniej 1,4 m, a w przypadku 
przeznaczenia dla mniej niż 20 osób minimum 1,2 m. Wysokości dróg ewakuacyjnych wynoszą 
minimum 2,2 m (dopuszcza się lokalne obniżenia do 2,0 m na długości drogi nie większej niż 1,5 m). 

Komunikację pionową zapewnia wydzielona pożarowo i oddymiana klatka. Schody klatki spełniają 
wymagane parametry użytkowe, zaprojektowano biegi o szerokości 1,2 m i spoczniki 1,5 m. Do 
podpiwniczenia prowadzą schody zabiegowe o szerokości biegu co najmniej 0,8 m. Klatkę wykonano 
jako żelbetową monolityczną i murowaną o klasie R 60 odporności ogniowej konstrukcji, obudowano 
ścianami o klasie REI 60 i zamknięto drzwiami  EI 30 z samozamykaczami. Wyjście na zewnątrz z klatki 
schodowej zapewniono na parterze drzwiami dwuskrzydłowymi o wymiarach 1,2x2,0 m. Drzwi 
wyposażono w zapadki przyposadzkowe lub samozamykacz umożliwiający ich zablokowanie pozycji 
otwartej, w celu zapewnienia napływu powietrza do oddymiania.  

Niezależne wyjście na zewnątrz zapewniono z sali świetlicowej przez drzwi jednoskrzydłowe otwierane 
na zewnątrz o wymiarach 0,9x2,0 m. 

Szerokość drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi minimum 0,9 m (do trzech osób 
dopuszcza się 0,8 m). Wszystkie drzwi ewakuacyjne są otwierane na zewnątrz i mają co najmniej jedno, 
nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle. Zapewniono, aby 
skrzydła drzwi po ich otwarciu nie ograniczały szerokości przejścia w korytarzu (zastosowano drzwi 
wykładane lub wyposażone w samozamykacze). 

Długości przejść nie przekraczają 30,0 m. Długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji po poziomej 
drodze ewakuacji wynosi do 8,0 m, przy dopuszczalnej 10 m.  Dopuszczalne długości przejść i dojść są 
zachowane. 

W pomieszczeniach po wykonanych docelowo aranżacjach długości przejść ewakuacyjnych nie będą 
przekraczać 40 m oraz prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. 

Budynek wyposażono w platformę zewnętrzną osobową obsługującą parter i I piętro.  

Drogi ewakuacyjne (ciągi komunikacyjne, korytarze, wyjścia ewakuacyjne, klatkę schodową) 

wyposażono w oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oznakowane zgodnie z PN w sposób 

zapewniający dostarczenie niezbędnych informacji do ewakuacji. 

9. Instalacje użytkowe. 

1) Instalacje elektryczne. 

Instalacja elektryczna posiada jeden wspólny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ 
energii do całego budynku. Przewód sterujący przyciskiem wyłącznika prądu posiada klasę PH 90 
odporności ogniowej. Lokalizację przycisku oznakowano zgodnie z PN-N-01256-04:1997. 
Przepusty kablowe przechodzące przez przegrody przeciwpożarowe zabezpieczono do klasy EI 
odporności ogniowej danej przegrody, a przejścia przez pozostałe elementy budowlane uszczelniono 
materiałami niepalnymi. 



Przepusty instalacyjne przechodzące przez zewnętrzne ściany budynku znajdujące się poniżej poziomu 
gruntu zabezpieczono przed przedostaniem się gazu do budynku 
 

2) Instalacja odgromowa. 

Budynek chroniony jest instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym, za pomocą zwodów 
poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementów przewodzących. Zwody 

stropodachu z wełny mineralnej. Urządzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu chronione 
są zwodami podwyższonymi. Punkty kontrolno – pomiarowe zainstalowano, jako dostępne z poziomu 
terenu. 
 
3)  Instalacja wentylacyjna (bytowa). 

W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną. Część pomieszczeń podłączona będzie indywidualnie 
do istniejących kanałów kominowych, pozostała część do nowoprojektowanych kanałów z blachy 
stalowej ocynkowanej. Pomieszczenia wydzielone pożarowo mają odrębną wentylację. 

10.  Systemy i urządzenia przeciwpożarowe. 

1)  Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 

W obrębie objętym zakresem projektu wykonane jest oświetlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne), 
zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  

Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zainstalowano na drogach ewakuacyjnych (korytarze, 
klatka), w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi oświetlonych wyłącznie światłem 
sztucznym, jak również zapewniono oświetlenie miejsc przy drzwiach wyjściowych na zewnątrz 
budynku. W pomieszczeniach, których funkcjonowanie jest niezbędne w trakcie awarii podstawowego 
zasilania, to jest w pomieszczeniach technicznych zastosowano oświetlenie awaryjne zapasowe. 

Zapewniono natężenie oświetlenia ewakuacyjnego wynoszące minimum 1 lx na poziomie posadzki, 5,0 
lx przy urządzeniach przeciwpożarowych, działające przez co najmniej 1 godzinę od zaniku zasilania 
podstawowego. Zastosowane zostaną moduły oraz oprawy awaryjne, które w czasie 5 s zapewnią 50%, 
a w ciągu 60 s pełny poziom wymaganego natężenia oświetlenia. W oświetleniu zapasowym czas 
działania oświetlenia dobrano odpowiednio do wykonywanych czynności oraz warunków występujących 
w pomieszczeniu - zapewniono oświetlenie o natężeniu co najmniej 10 lx.   

Zastosowano oprawy z funkcją autotestu i świadectwami dopuszczenia CNBOP. 

Oświetlenie realizuje również funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – wskazującego 
jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podświetlane na drogach 
ewakuacyjnych, wykonano w funkcji „na jasno”, jako świecące w trakcie normalnego użytkowania 
obiektu. Oprawy indywidualne w przypadku zastosowania w przestrzeniach narażonych na działanie 
warunków atmosferycznych, w tym obniżonych temperatur zastosowano jako zabezpieczone przed ich 
niekorzystnym wpływem. 

2) Instalacja hydrantowa 
Instalację zaprojektowano z rur stalowych, zasilaną z sieci wodociągowej. Zastosowano hydranty HW-
25-N30-K szafkowe, z wężem gumowym półsztywnym na zwijadle (o długości węża 30 m i zasięgu 33 
m), rozmieszczając je w sposób zapewniający dostęp do wszystkich pomieszczeń. Przewidziano po 
jednym na każdej kondygnacji, łącznie 4 hydranty.  
Wymagane parametry instalacji to wydajność 2,0 dm3/s (dla jednocześnie działających dwóch 
hydrantów, potwierdzone protokołem z prób). Dobrano wodomierz wewnętrzny w budynku o 
przepustowości, co najmniej 7,2 m3/h. W przypadku połączenia instalacji hydrantowej z bytową zostanie 
zastosowany elektrozawór, bądź zawór pierwszeństwa.  

Lokalizację hydrantów oznakowano zgodnie z PN-ISO 7010:2012. Zastosowano hydranty posiadające 
świadectwa dopuszczenia CNBOP. 

3) Odymianie klatki schodowej 
Instalację oddymiania grawitacyjnego klatki wykonano w oparciu o PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne 
do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. 

Klatkę wyposażono w samoczynne urządzenia oddymiające z wykorzystaniem klapy dymowej o czynnej 
powierzchni oddymiania nie mniej niż 5 % rzutu poziomego klatki, przy czym nie mniej niż 1,0 m2. 



Uruchamianie klapy dymowej realizowane jest przez czujki dymu ogólnego systemu sygnalizacji 
pożarowej oraz przez czujki znajdujące się w przestrzeni  klatki schodowej i ręcznie poprzez przyciski na 
parterze, piętrze 1 i ostatniej kondygnacji, za pośrednictwem centrali oddymiania klatki.  

Zapewniono odpowiednie napowietrzenie klatki schodowej. Geometryczna powierzchnia otworów 
wlotowych powietrza wynosi 130% powierzchni czynnej klap dymowych. W tym celu drzwi z klatki 
prowadzące na zewnątrz budynku wyposażono w blokady mechaniczne (zapadki przypodłogowe lub 
samozamykacze z blokadą). 

Wprowadzony zostanie zapis w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku, że „W przypadku 
pojawienia się dymu w klatce schodowej drzwi wyjściowe zostaną otwarte ręcznie i zablokowane w 
pozycji otwartej, w celu zapewnienia wymaganego napływu powietrza do oddymiania”.  

11. Gaśnice. 
Budynek wyposażono w gaśnice przenośne proszkowe GP-6 (ABC), spełniające wymagania Polskich 
Norm dotyczących gaśnic, w ilości po jednej sztuce na każde 300 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m 
długości dojścia do sprzętu. Łącznie przewidziano po jednej gaśnicy na kondygnacji. 
Gaśnice rozmieszczono w szafkach hydrantowych. Miejsca ich usytuowania oznakowano zgodnie z 
wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 7010:2012.   
Zastosowano gaśnice posiadające świadectwa dopuszczenia CNBOP. 
 
12. Sieć hydrantowa. 
Wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynoszącą 10 dm3/s zapewnia hydrant DN 80, 
usytuowany w odległości  do 15 m od elewacji północnej. 
 
13. Droga pożarowa  
Drogę pożarową stanowi ul. Żubrów od frontu budynku. Posiada ona szerokość 4,0 m, promienie skrętu 
co najmniej 11 m i zapewnia przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni 100 kN i umożliwia 
przejazd pojazdów ratowniczo – gaśniczych PSP bez konieczności cofania  
Pomiędzy drogą, a wyjściami z budynku zapewniono utwardzone dojścia, zapewniające dotarcie do 
wyjść ewakuacyjnych. Pomiędzy drogami a budynkiem nie występują żadne stałe elementy 
zagospodarowania i drzewa wyższe niż 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji za pomocą 
podnośników i drabin mechanicznych. 

14. Uwagi dodatkowe.  
1. Przed oddaniem przebudowywanego budynku do użytkowania zostanie zaktualizowana i wdrożona 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku..., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, z uwzględnieniem 
wymaganych danych graficznych. 

2. Sporządzone zostaną projekty wykonawcze instalacji: 

 elektrycznej (z oświetleniem awaryjnym ewakuacyjnym, przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu i 
ochroną odgromową),  

 wentylacji z klapami przeciwpożarowymi, 

 hydrantów wewnętrznych, 

 oddymiania klatki schodowej. 
3. Projekty te zostaną odrębnie uzgodnione w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej. Warunkiem dopuszczenia instalacji do użytkowania jest przeprowadzenie prób i 
badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. 

4. Wszystkie zastosowane wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej będą posiadać aktualne 
dopuszczenie do obrotu w formie świadectw dopuszczenia, aprobat technicznych, certyfikatów lub 
deklaracji własności i będą zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

5. W klatce schodowej na parterze przy wyjściu umieszczona zostanie instrukcja postępowania na 
wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych. 

 
II.9. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Obiekt nie będzie naruszał interesów osób trzecich, strefa oddziaływania obiektu mieści się w granicach 
działki Inwestora. 
 
II.10. WYKAZ ROBÓT 
II.10.1. Roboty demontażowe i wyburzeniowe: 



 demontaż schodów zewnętrznych i balustrady, 

 rozebranie fragmentu istniejącego krawężnika na styku z projektowanym chodnikiem, 

 wyburzenie częściowe ściany zewnętrznej, 

 wyburzenie ścianek działowych, 

 demontaż stopnia betonowego w pom. I7, I8 oraz częściowo w I2 

 demontaż balustrady w klatce schodowej, 

 demontaż blachy na zadaszeniu nad wejściem, 

 demontaż stolarki drzwiowej, 

 demontaż stolarki okiennej oraz parapetów, 

 demontaż posadzki/parkietu w pom. I3,I4,I5,I6 

 poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w ścianach nośnych, 

 poszerzenie istniejącego otworu okiennego w ścianie zewnętrznej, związanego z przesunięciem 
okna, 

 wykucie nowego otworu drzwiowego w ścianie nośnej wewnętrznej oraz zewnętrznej, 

 demontaż istniejących sufitów podwieszonych, 

 demontaż istniejącej ścianki g-k przy kominie, 

 wycięcie otworu w stropie na pietrem 2 w klatce schodowej, 

 demontaż rynny i rury deszczowej, 

 demontaż instalacji elektrycznej, 

 demontaż grzejników. 
 
II.10.2. Roboty budowlane: 

 wykonanie nowego chodnika, 

 budowa schodów zewnętrznych i fundamentów żelbetowych, 

 wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej, spawanej, a później 
malowanej, 

 montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych na wylanym wcześniej 
fundamencie, 

 roboty betonowe i zbrojeniowe przy rozbudowie klatki schodowej – nowe belki oraz płyty 
żelbetowe, 

 wznoszenie nowej ściany zewnętrznej murowanej, 

 ocieplenie lokalnie belek i płyt betonowych przy rozbudowie klatki,  

 tynkowanie i malowanie ścian zewnętrznych rozbudowywanych, 

 zamurowania istniejących otworów drzwiowych, 

 wykonanie nowych nadproży nad poszerzanymi otworami, 

 wznoszenie nowych ścian działowych murowanych, 

 wykonanie sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach, 

 montaż nowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 

 montaż nowej  stolarki okiennej i parapetów, 

 podniesienie posadzki w pom. I7, I8 oraz częściowo w I2 

 położenie nowych płytek gresowych na podłogach wraz z cokolikiem, 

 wyrównanie istniejących ścian i sufitów 

 tynkowanie i malowanie w środku budynku, 

 montaż płytek ściennych w pomieszczeniach mokrych, 

 biały montaż, 

 montaż balustrady w klatce schodowej, 

 montaż belek stalowych stanowiących wymian pod wyłaz dachowy, 

 montaż klapy dymowej z funkcją wyłazu dachowego w klatce schodowej, 

 wyrównanie poziomu balkonu, 

 położenie płytek na balkonie,  

 montaż balustrady na balkonie, 

 obróbka blacharska balkonu, 

 montaż daszku wejściowego nad balkonem, 

 montaż rynny i rury deszczowej w nowej lokalizacji, 

 montaż instalacji odgromowej, 

 przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych: wod.-kan., elektrycznej, wentylacji oraz c.o. 
II.11. OPIS MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNY 
 



II.11.1. Ścianki działowe 
Projektuje się: 
- murowane z pustaka porotherm gr.11,5cm na zaprawie cementowo-wapiennej + obustronny tynk  
cementowo - wapienny maszynowy lekki gr. min. 5mm; malowane farbami lateksowymi odpornymi na 
zabrudzenia w kolorze białym, 
- z płyt GKF z wypełnieniem z  wełny mineralnej zabezpieczone p.poż. do wartości EI30 przy zabudowie 
szafki hydrantowej (np. rozwiązania systemowe firmy Rigips), szpachlowany gładzią gipsową, malowany 
farbami lateksowymi odpornymi na zabrudzenia, 
 
Uwaga: w pomieszczeniach mokrych 2xpłyta g-k wodoodporna (GKBI) 1,25cm + z okładzina z płytek 
 
Projektowane zamurowania istniejących otworów drzwiowych wykonać z materiałów budowlanych z 
jakich jest wykonana ściana (wypełniania łączyć z istniejącym murem za pomocą strzępi pionowych). 
Ściany przed malowaniem wymagają pokrycia gładzią gipsową. 
 
II.11.2. Ścianki zewnętrzne 
Projektuje się murowane z pustaków Ytong energo gr.40cm; od wewnątrz tynk cementowo-wapienny 
maszynowy lekki gr. min. 5mm, malowany farbami lateksowymi odpornymi na zabrudzenia; od zewnątrz 
tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze zbliżonym do istniejącego.  
 
II.11.3. Tynki 
wewnętrzne:  
Tynki nowe cementowo-wapienne np. firmy Baumit MPI-25 z gładziami gipsowymi. 
Zakłada się przetarcie istniejących tynków na ścianach i wykonanie gładzi gipsowych. Tynki odspojone, 
słabe skuć. Ubytki na ścianach uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym wewnętrznym (np. firmy 
Baumit MPI-25) a następnie pomalować wszystkie ściany farbami lateksowymi do wnętrz. Narożniki 
ścian zabezpieczyć profilami. 
zewnętrzne:  
Tynk mineralny cienkowarstwowy, np. Ceresit CT36, pomalowany w kolorze zbliżonym do istniejącego.  
 
II.11.4. Drzwi wewnętrzne 
- w klatce schodowej – o profilu aluminiowym gr. 45mm, aluminium anodowane w kolorze srebrnoszarym 
RAL 7042, szklenie pojedyncze, szkło bezpieczne min P2, przeźroczyste; odporność ogniowa EI30 + 
samozamykacz, 
- w pom. higieniczno-sanitarnych  – pełne, płytowe np. Porta, okleina syntetyczna CPL, ościeżnica 
stalowa, kątowa obejmująca malowana w kolorze skrzydła lub regulowana Porta system; mocowanie na 
3 zawiasy, wyposażone w kratkę nawiewną o pow. 220cm2 
- techniczne w piwnicy – np. pożarowe Porta EI30 i EI60 w kolorze popielaty euroinvest 
- pozostałe – pełne, płytowe np. Porta, okleina syntetyczna CPL, ościeżnica stalowa, kątowa, obejmująca 
malowana w kolorze skrzydła lub regulowana Porta system, mocowanie na 3 zawiasy 
 
Uwaga: Drzwi otwierające się na drogę ewakuacyjną wyposażyć w samozamykacze.  
 
II.11.5. Drzwi zewnętrzne 
Dwuskrzydłowe aluminiowe np. Ekoplast w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła U=1,5 
W/m2K, wyposażone w samozamykacz i siłownik. Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe np. Ekoplast w 
kolorze białym  o współczynniku przenikania ciepła U=1,5 W/m2K, wyposażone w samozamykacz. 
 
II.11.6. Okna 
PCV w kolorze białym o współ. przenikania ciepła U=1,1 W/m2K  z nawiewnikami, np.  Ekoplast.  
Przed zamawianiem stolarki dokonać szczegółowego pomiaru. 
 
II.11.7. Izolacje przeciwwilgociowe 
W posadzkach pomieszczeń mokrych wykonać izolacje poziome z „płynnej folii”, np.superflex-1 firmy 
Deitermann. Izolację wywinąć na ściany na wysokość 15cm. 
 
II.11.8. Okładziny ścian 
Ustępy, ścianę ze zlewem w pomieszczeniu porządkowym oraz fragment ściany z umywalką w pokoju 
pielęgniarsko-zabiegowym wypłytkować do pełnej wysokości płytkami gresowymi, np. Opoczno Concrete 
Flower Dark Grey 29,7x59,8cm, White Glossy 29,7x60cm, White Glossy Wave 29,7x60cm. 
W pomieszczeniu gdzie występuje aneks kuchenny oraz socjalnym zastosować szkło hartowane 



pomiędzy szafkami dolnymi a górnymi. Okładziny ścian powinny spełniać wymóg co najmniej trudno 
zapalności. 
 
II.11.9. Malowanie 
Ściany malować dwukrotnie farbą lateksową odporną na zabrudzenia, np. Dekoral. 
 
II.11.10. Nadproża 
Nowe nadproża w ściankach działowych wykonać z dwóch ceowników 80mm łączonych ze sobą 
śrubami M10 co 50cm lub zastosować prefabrykowane. W ścianach istniejących zgodnie z opisem w 
części konstrukcyjnej 
 
II.11.11. Posadzki 
- w klatce schodowej - płytki podłogowe gresowe o klasie ścieralności IV, antypoślizgowości nie 
mniejszej niż R10, np. Opoczno Beton Light Grey 59,3x59,3cm; rozpoczęcia i zakończenia biegów 
wyróżnić pasem o szer. min. 30cm w kontrastowym kolorze. 
- w pozostałych miejscach – jak wyżej lub płytki gresowe o klasie ścieralności nie mniejszej niż III i 
antypoślizgowości nie mniejszej niż R9. 
 
Uwaga: wykonać cokoły z płytek na wysokość 5cm. 
 
II.11.12. Sufity 
Sufity podwieszane z płyt g-k na ruszcie stalowym. Sufit powieszany wykonać wg zaleceń producenta i z 
materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
 
 II.11.13. Balustrady 
ze stali nierdzewnej matowej lub półmatowej. 
 
 II.11.14. Pochwyty w łazience dla osób niepełnosprawnych 
ze stali nierdzewnej matowej lub półmatowej. 
 
Uwagi: 
Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem. 
Rozwiązania budowlane oraz detali połączeniowych i technicznych należy wykonywać zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami, wytycznymi producentów, własnościami technicznymi 
stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką budowlana. Dopuszcza się stosowanie materiałów 
oraz technologii zamiennych gwarantujące założone w projekcie parametry. Każdorazowe wprowadzenie 
zmian należy uzgodnić z biurem BaKoDesign Studio Architektoniczne i nanieść zmiany w wykonanym 
projekcie architektoniczno - budowlanym znajdującym się na budowie. Roboty budowlane należy 
wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu projektu zobowiązani są do 
przestrzegania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. 
z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, 
poz. 844, z 1997 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Projekt nie obejmuje technologii wykonania robót - po stronie wykonawcy. Projekt nie obejmuje 
szczegółowych rozwiązań technologicznych - ze względu na szeroki asortyment dostępnych rozwiązań 
ich wybór pozostawia się wykonawcy z zastrzeżeniem wymagań określonych w niniejszej dokumentacji.  
W obiekcie należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, 
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 
służących ochronie przeciwpożarowej.   
 

 
                    Opracowała: 
        mgr inż. arch. Barbara Piątek 
 
 

III. PROJEKT KONSTRUKCYJNY 
 

CZĘŚĆ OPISOWA - KONSTRUKCJA 
1. ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE 



Obliczenia wykonano  na podstawie aktualnych norm i przepisów: 
- PN-90/B-03000: Projekty budowlane. Obliczenia statyczne, 
- PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 
- PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe,  
- PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

   Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe,  
- PN-80/B-02010: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem, 
- PN-80/B-02010/Az1: Zmiana do Polskiej Normy. Październik 2006. 
- PN-77/B-02011: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem, 
- PN-77/B-02011/Az1: Zmiana do Polskiej Normy. Lipiec 2009. 
- PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 kwietnia 2012r. „w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” oraz dokumentacji archiwalnej, stwierdza się, że 
projektowany obiekt posadowiony będzie w prostych warunkach gruntowych. Zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa 
wyżej projektowaną inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Przyjęto nośność gruntu 150 kPa. 

 
 Zaprojektowanie odwodnień budowlanych: nie projektuje się odwodnień budowlanych. 
 Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych.  

  Nie przewiduje się wykonania budowli ziemnych. 
 Zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających - nie projektuje się. 
 Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego. 

  Stwierdza się, że istniejące podłoże spełni warunki stanów granicznych nośności  
  i użytkowania fundamentów bezpośrednich projektowanego obiektu. Szczegółowe obliczenia zawarto w części  
  konstrukcyjnej niniejszego projektu. 

 Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i 
eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi: 

  Oddziaływanie projektowanego obiektu w każdej fazie budowy i eksploatacji na podłoże gruntowe oraz obiekty  
  sąsiadujące nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa i życia użytkowników (należy zabezpieczyć fundament  
 istniejący aby nie doszło do uplastycznienia i podebrania gruntu spod jego podstawy) . 

 Ocena, stateczności zboczy, skarp i nasypów: Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych 
do budowy nasypów. Nie dopuszcza się wbudowania gruntów mokrych, których stan uniemożliwia osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia (IS=min 0,97). Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej 
szerokości. Takie wykonanie i zagęszczenie zapewnia wystarczającą stateczność nasypu. 

 Wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarpy wykopów i nasypów:  do zagęszczania 
nasypów należy stosować: walce ogumione i wibracyjne, a także ubijaki i płyty wibracyjne. 

 Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego: 
  Wody gruntowe nie wpłyną na projektowany obiekt. Projektowany obiekt nie wpłynie na istniejące wody gruntowe.  

 Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów: Nie przewiduje się 
zanieczyszczenia podłoża gruntowego 

 
Po wykonaniu wykopu fundamentowego powyższe należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

3. ZABEZPIECZENIA BUDYNKU NA WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Przedmiotowa nieruchomość jest położona poza teren górniczym. 
W związku z powyższym obiektu nie zabezpieczono dodatkowo na wpływ szkód górniczych. 
 
4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 
 
 
 

FUNDAMENTY 

Pod platformę windy 

- płyta żelbetowa gr. 30cm (poziom wg rysunków i opisu architektury) zbr. Ø10 co 20/20cm górą i dołem. 
Po obwodzie płyty podmurówka z bloczków betonowych od poziomu terenu, pod poziomem terenu aż 
do poziomu przemarzania gruntu tj. min. 1,0mppt. fundamenty betonowa lane gr. 25cm zbrojone 
konstrukcyjnie prętami Ø12, strzem. Ø6. Pod płytą żelbetową wykonać zasypkę  



z zagęszczonego piasku 

- z fundamentów wypuścić startery do zbrojenia schodów 

- beton: C16/20 (B20), stal: A-IIIN B500s zbr. główne i strzemiona 
 
Pod schody zewnętrzne 

- do poziomu przemarzania gruntu 1,0 mppt. oraz wg informacji podanych na rysunkach i w części 
obliczeniowe 

- beton: C16/20 (B20), stal: A-IIIN B500s zbr. główne i strzemiona 
 

Pod pochylnię 

- stopy betonowe ST.1.0. o wymiarach 25x25cm zbr. po obwodzie dołem prętami Ø12 co 15cm w obu 
kierunkach, część słupowa stóp 25x25cm zbr. 4Ø12, strzem. Ø6co 20 cm 

- beton: C16/20 (B20), stal: A-IIIN B500s zbr. główne i strzemiona 
 

- pod fundamentami ułożyć izolację folia PE gr. 0,2 mm na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm 

- wymiary fundamentów i ich rozmieszczenie wg rys. K1 

- otulenie zbrojenia fundamentów 50 mm 

KONSTRUKCJA STALOWA POCHYLNI 

-    słupki i belki stalowe wg rysunków 
-    stal konstrukcyjna S235JR 

STROPY 

STROPY – uzupełnienie stropów (spoczników) na klatce schodowej 
- strop żelbetowy monolityczny gr. 25 cm zbrojony prętami Ø10 wg opisu  
w części obliczeniowej oraz na rys. K-2, K-3; 
- stropodach żelbetowy monolityczny gr. 15cm zbrojony prętami Ø10 wg opisu  
w części obliczeniowej oraz na rys. K-4, 
Beton: C20/25 (B25), stal: A-IIIN B500s zbr. główne/rozdzielcze 
 
Istniejący stropodach nad klatką schodową 
- strop wokół projektowanego otworu w stropie dla klapy dymowej należy wzmocnić ceownikami 
stalowymi wg rys.K-4 
 
BALKON 
- na etapie prac budowlanych należy wezwać projektanta konstrukcji w celu potwierdzenia stanu 
technicznego płyty balkonowej (przy windzie) – stan techniczny potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy 
- niezależnie od powyższego należy wzmocnić ww. balkon ramą podpierającą płytę z ceowników 
stalowych. Szczegółowe rozwiązania wg rys. K-3 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

- wg opisu architektury 

BELKI/NADPROŻA 

- belki/nadproża żelbetowe wylewane na mokro i prefabrykowane oraz stalowe, skręcane wg części 
obliczeniowej i rysunkowej 

 
 
 
 
 
5. OBLICZENIA 
 
BELKA ŻELBETOWA  BŻ.1.0. oraz BŻ.1.2 
 
SZKIC BELKI 
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GEOMETRIA BELKI 
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Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 40,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 40,0 cm 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

A

450250

 a

a

312
 
 
Lewy wspornik: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)17,32 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 312 o As = 3,39 cm
2
   ( = 0,23%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)17,32 kNm  <  MRd = 50,20 kNm     (34,5%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)46,38 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 270 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)46,38 kN  <  VRd1 = 69,72 kN     (66,5%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)14,44 kNm 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)14,44 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 0,07 mm  <  alim = 575/150 = 3,83 mm     (1,7%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 38,65 kN 
Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

pręt
a 

[mm] [mm] [szt.] 6 12 

dla jednej belki 

1 12 1353 3  4,06 

2 12 660 2  1,32 

3 6 1555 3 4,67  

 Długość całkowita wg średnic [m] 4,7 5,4 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 1,0 4,8 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 5,8 

 Masa całkowita [kg] 6 

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BELKA ŻELBETOWA  BŻ.1.1. 
 
SZKIC BELKI 

A B

25 260 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 

4
0
0

400
 

 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 40,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 40,0 cm 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 65,79 kNm 

Zbrojenie potrzebne As = 4,54 cm
2
. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm

2
   ( = 0,55%) 

 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 65,79 kNm  <  MRd = 111,04 kNm     (59,2%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 60,52 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 270 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 60,52 kN  <  VRd1 = 76,30 kN     (79,3%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 54,83 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 54,83 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,194 mm  <  wlim = 0,3 mm     (64,6%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 4,04 mm  <  alim = 2850/200 = 14,25 mm     (28,4%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 70,19 kN 
Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

pręt
a 

[mm] [mm] [szt.] 6 12 16 

dla jednej belki 

1 16 3060 4   12,24 

2 12 3060 4  12,24  

3 6 1335 22 29,37   

 Długość całkowita wg średnic [m] 29,4 12,3 12,3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 6,5 10,9 19,4 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 36,8 

 Masa całkowita [kg] 37 

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 

BELKA ŻELBETOWA  BŻ.1.2. 
 
SZKIC BELKI 

A B

25 260 25
 

 
 
GEOMETRIA BELKI 

4
0
0

500
 

 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 50,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 40,0 cm 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

A B

250 2600 250

 a

a

4 16

 
 
Przęsło A - B: 



Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 67,01 kNm 

Zbrojenie potrzebne As = 4,57 cm
2
. Przyjęto 416 o As = 8,04 cm

2
   ( = 0,44%) 

 (decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 67,01 kNm  <  MRd = 113,56 kNm     (59,0%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 61,64 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 6 co 270 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 61,64 kN  <  VRd1 = 92,43 kN     (66,7%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 55,84 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 55,84 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,214 mm  <  wlim = 0,3 mm     (71,2%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 3,72 mm  <  alim = 2850/200 = 14,25 mm     (26,1%) 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 71,49 kN 
Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

pręt
a 

[mm] [mm] [szt.] 6 12 16 

dla jednej belki 

1 16 3060 4   12,24 

2 12 3060 4  12,24  

3 6 1470 22 32,34   

 Długość całkowita wg średnic [m] 32,4 12,3 12,3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 7,2 10,9 19,4 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 37,5 

 Masa całkowita [kg] 38 

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 
PŁYTY ŻELBETOWE  PŁ1.0 i PŁ.1.1 
 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 0,63 m 
Grubość płyty   25,0 cm 



 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Moment podporowy obliczeniowy   MSd,p = 14,19 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny   MSk = 11,92 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 11,92 kNm/m 
Reakcja podporowa obliczeniowa   RA = 32,80 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25 kN/m
3 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,78 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów nad podporą   g = 12 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów    = 6 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/150 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Podpora:  

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,91 cm
2
/mb.   Przyjęto  12 co 15,0 cm o As = 7,54 cm

2
/mb   ( = 

0,34%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,p = 14,19 kNm/mb  <  MRd,p = 67,17 kNm/mb     (21,1%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 32,80 kN/mb    <    VRd1 = 136,72 kN/mb     (24,0%) 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,10 mm  <  alim = 4,17 mm     (2,4%) 

Przyjęto zbrojenie rozdzielcze 6 co max.30,0 cm o As = 0,94 cm
2
/mb 

 
SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 
   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita RB500W 

pręt
a 

[mm] [mm] 1 
elemencie 

 prętów 6 12 

dla pojedynczej płyty 

1 12 1029 6,67 1 6,67  6,86 

2 6 1050 4 1 4 4,20  

 Długość całkowita wg średnic [m] 4,2 6,9 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 0,9 6,1 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 7,0 

 Masa całkowita [kg] 7 

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 

 
PŁYTY ŻELBETOWE  PŁ1.2 
 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 0,57 m 
Grubość płyty   15,0 cm 
 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Moment podporowy obliczeniowy   MSd,p = 13,17 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny   MSk = 11,02 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 11,02 kNm/m 
Reakcja podporowa obliczeniowa   RA = 30,27 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25 kN/m
3 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,01 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów nad podporą   g = 12 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów    = 6 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/150 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Podpora:  

Zbrojenie potrzebne As = 2,61 cm
2
/mb.   Przyjęto  12 co 15,0 cm o As = 7,54 cm

2
/mb   ( = 0,61%) 

Warunek nośności na zginanie:    MSd,p = 13,17 kNm/mb  <  MRd,p = 35,51 kNm/mb     (37,1%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 30,27 kN/mb    <    VRd1 = 84,66 kN/mb     (35,8%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,078 mm  <  wlim = 0,3 mm     (26,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,69 mm  <  alim = 3,83 mm     (17,9%) 

Przyjęto zbrojenie rozdzielcze 6 co max.30,0 cm o As = 0,94 cm
2
/mb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 
   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita RB500W 

pręt
a 

[mm] [mm] 1 
elemencie 

 prętów 6 12 

dla pojedynczej płyty 

1 12 1029 6,67 1 6,67  6,86 

2 6 1050 4 1 4 4,20  

 Długość całkowita wg średnic [m] 4,2 6,9 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 0,9 6,1 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 7,0 

 Masa całkowita [kg] 7 

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 
 

Belka stalowa BS.1.0  
 
SCHEMAT BELKI 

2,85

 A B

 
 
Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10 
 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 

Przypadek  P1: stałe (f = 1,20) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 



go=0,55 kN/mb

2,85

 A B
4

5
,0

0

4
5
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: stałe 
Momenty zginające [kNm]: 

 A

6
4
,9

0

B

6
4
,9

046,24

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

y

y

x x

 
Przekrój:  2 C 200, połączone spoinami ciągłymi 
                  Av = 34,0 cm

2
,  m = 50,6 kg/m 

                  Jx = 3820 cm
4
,  Jy = 556 cm

4
,  J = 9400 cm

6
,  J = 12,5 cm

4
,  Wx = 382 cm

3 

Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1     MR = 90,33 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 423,98 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 1,43 m 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 0,886 
 Moment maksymalny  Mmax = 46,24 kNm 

 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,578  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 64,90 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,153  <  1 
 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = 64,90 kN   <   Vo = 0,3·VR = 127,19 kN     warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 1,43 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 4,17 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 2850 / 350 = 8,14 mm 
  fk,max = 4,17 mm  <   fgr = 8,14 mm     (51,2%) 

 
Belka stalowa WS.1.2 (wzmocnienie balkonu) 
 



SCHEMAT BELKI 

3,39

 A B

 
Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 

Przypadek  P1: stałe (f = 1,20) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,32 kN/mb

3,39

 A B
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Przypadek  P1: stałe 
Momenty zginające [kNm]: 

 A

1
9
,1

8

B

1
9
,1
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ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

y

y

x x

 
Przekrój:  C 220 
                  Av = 19,8 cm

2
,  m = 29,4 kg/m 

                  Jx = 2690 cm
4
,  Jy = 197 cm

4
,  J = 14790 cm

6
,  J = 17,0 cm

4
,  Wx = 245 cm

3 

Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1     MR = 39,51 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 246,91 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 1,70 m 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 0,682 
 Moment maksymalny  Mmax = 16,26 kNm 

 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,603  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 19,18 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,078  <  1 
 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = 19,18 kN   <   Vo = 0,3·VR = 74,07 kN     warunek niemiarodajny 



Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 1,70 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 2,95 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 3390 / 350 = 9,69 mm 
  fk,max = 2,95 mm  <   fgr = 9,69 mm     (30,4%) 

 
SCHODY ŻELBETOWE SCH.1.0. 
 
SZKIC SCHODÓW 
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GEOMETRIA SCHODÓW 
Wymiary schodów : 
Długość biegu   ln = 1,05 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 0,68 m 
Liczba stopni w biegu   n = 4 szt. 
Grubość płyty   t = 12,0 cm 
Długość górnego spocznika   ls,g = 0,90 m 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   3,38 m 
- Schody jednobiegowe 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Podwalina podpierająca bieg schodowy   b = 20,0 cm, h= 100,0 cm 
Wieniec ściany podpierającej spocznik górny   b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm 
Oparcie belek: 
Długość podpory lewej   tL = 20,0 cm 
Długość podpory prawej   tP = 20,0 cm 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 

  

a

a

 
 
Zginanie: (przekrój a-a) 
  Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 4,56 kNm/mb 

  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,23 cm
2
/mb.  Przyjęto 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm

2
/mb   

( = 0,59%) 
  Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,56 kNm/mb  <  MRd = 19,78 kNm/mb     (23,1%) 
Ścinanie: 
  Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 9,37 kN/mb 
  Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 9,37 kN/mb  <  VRd1 = 36,85 kN/mb     (25,4%) 
SGU: 
  Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 3,89 kNm/mb 
  Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,08 kNm/mb 



  Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk) 
  Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,05 mm  <  alim = 1870/200 = 9,35 mm     (11,2%) 
   
SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba RB500W 

pręt
a 

[mm] [mm] [szt.] 10 12 

dla jednego biegu 

1 10 2508 9 22,57  

2 10 2081 8 16,65  

3 10 2841 8 22,73  

4 10 1280 25 32,00  

5 12 3340 17  56,78 

 Długość całkowita wg średnic [m] 94,0 56,8 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,617 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 58,0 50,4 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 108,4 

 Masa całkowita [kg] 109 

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 
6. EKSPERTYZA TECHINCZNA 
 
6.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego istniejącego remizy strażackiej 
znajdującego się przy ul. Żubrów 23 w Tychach na działce nr 3324/517 pod kątem możliwości jego przebudowy. 
 
6.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO – ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁÓW, DOKUMENTACJA 
FOTOGRAFICZNA 
Na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji archiwalnej przeanalizowano istniejącą konstrukcję przedmiotowego 
budynku.  
Budynek częściowo podpiwniczony, trójkondygnacyjny. Budynek posadowiony w sposób bezpośredni na ławach 



fundamentowych. Ściany fundamentowe murowane. Stropy żelbetowe płytowe wylewane razem z wieńcami. 
Nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe.  Ściany murowane z cegły gr. ok 41cm. Stropodach żelbetowy, dach 
jednospadowy o pokryciu z papy. Stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana oraz metalowa.  

 

 
  fot. 1 elewacja frontowo-boczna  
 
 
6.3 OBLICZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
 

Sprawdzenie - strop największej rozpiętości (nad II piętrem) 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
 
Obciążenia powierzchniowe[kN/m

2
]:  

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

1.   Papa na podłożu betonowym posypana 
żwirkiem, podwójnie  [0,150kN/m2] 

0,15 1,30  --  0,19 

2.   Warstwa cementowa grub. 5 cm  
[21,0kN/m3·0,05m] 

1,05 1,30  --  1,37 

3.   Styropian grub. 10 cm  [0,45kN/m3·0,10m] 0,05 1,30  --  0,07 
4.   Płyta żelbetowa grub.21 cm  5,25 1,10  --  5,78 
5.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  

[19,0kN/m3·0,015m] 
0,29 1,30  --  0,38 

6.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej 
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, 
nachylenie połaci 5,7 st. -> C2=0,8)  
[0,720kN/m2] 

0,72 1,50 0,00 1,08 

 : 7,51 1,18  8,86 

 
SCHEMAT STATYCZNY 

leff,x=3,73

le
ff

,y
=

6
,2

6

 qo = 8,86 

 



Rozpiętość obliczeniowa płyty   leff,x = 3,73 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty   leff,y = 6,26 m 
Grubość płyty   21,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 6,94 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 5,89 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 5,32 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 14,66 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny   MSkx,p = 12,43 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 11,24 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 16,52 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 14,02 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 1,85 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1,57 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1,42 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 16,52 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 10,32 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25 kN/m
3 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,08 
 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-I (St3SX-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 

Średnica prętów w przęśle w kierunku x   d,x = 10 mm 
Rozstaw prętów w przęśle w kierunku x    sd,x = 20,0 cm 

Średnica prętów nad podporą w kierunku x   g,x = 10 mm 
Rozstaw prętów nad podporą w kierunku x   sg,x = 20,0 cm 

Średnica prętów w przęśle w kierunku y   d,y = 10 mm 
Rozstaw prętów w przęśle w kierunku y    sd,y = 20,0 cm 
 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 6,94 kNm/mb  <  MRd,x = 14,94 kNm/mb     (46,5%) 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx) 
Podpora: 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 14,66 kNm/mb  <  MRd,x,p = 14,94 kNm/mb     (98,2%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 16,52 kN/mb    <    VRd1,x = 98,66 kN/mb     (16,7%) 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx,p) 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 1,85 kNm/mb  <  MRd,y = 14,11 kNm/mb     (13,1%) 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky) 
Podpora: 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 16,52 kN/mb    <    VRd1,y = 94,17 kN/mb     (17,5%) 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,01 mm < alim = 18,65 mm     (5,4%) 

UWAGA: obciążenia ww płyty nie ulegną zmianie – zostały zachowane stany graniczne nośności i 
użytkowalności 



 
Sprawdzenie – Strop największej rozpiętości (nad I piętrem) 
 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
 
Obciążenia powierzchniowe[kN/m

2
]:  

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

1.   Papa na podłożu betonowym posypana 
żwirkiem, podwójnie  [0,150kN/m2] 

0,15 1,30  --  0,19 

2.   Warstwa cementowa grub. 5 cm  
[21,0kN/m3·0,05m] 

1,05 1,30  --  1,37 

3.   Styropian grub. 10 cm  [0,45kN/m3·0,10m] 0,05 1,30  --  0,07 
4.   Płyta żelbetowa grub.21 cm  5,25 1,10  --  5,78 
5.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  

[19,0kN/m3·0,015m] 
0,29 1,30  --  0,38 

6.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej 
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, 
nachylenie połaci 5,7 st. -> C2=0,8)  
[0,720kN/m2] 

0,72 1,50 0,00 1,08 

 : 7,51 1,18  8,86 

 
SCHEMAT STATYCZNY 

leff,x=3,73

le
ff

,y
=

6
,2

6

 qo = 8,86 

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty   leff,x = 3,73 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty   leff,y = 6,26 m 
Grubość płyty   21,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 6,94 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 5,89 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 5,32 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 14,66 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny   MSkx,p = 12,43 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 11,24 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 16,52 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 14,02 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 1,85 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1,57 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1,42 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 16,52 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 10,32 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25 kN/m
3 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,08 
Zbrojenie główne: 



Klasa stali  A-I (St3SX-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 

Średnica prętów w przęśle w kierunku x   d,x = 10 mm 
Rozstaw prętów w przęśle w kierunku x    sd,x = 20,0 cm 

Średnica prętów nad podporą w kierunku x   g,x = 10 mm 
Rozstaw prętów nad podporą w kierunku x   sg,x = 20,0 cm 

Średnica prętów w przęśle w kierunku y   d,y = 10 mm 
Rozstaw prętów w przęśle w kierunku y    sd,y = 20,0 cm 
 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 6,94 kNm/mb  <  MRd,x = 14,94 kNm/mb     (46,5%) 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx) 
Podpora: 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 14,66 kNm/mb  <  MRd,x,p = 14,94 kNm/mb     (98,2%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 16,52 kN/mb    <    VRd1,x = 98,66 kN/mb     (16,7%) 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx,p) 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 1,85 kNm/mb  <  MRd,y = 14,11 kNm/mb     (13,1%) 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky) 
Podpora: 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 16,52 kN/mb    <    VRd1,y = 94,17 kN/mb     (17,5%) 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,01 mm < alim = 18,65 mm     (5,4%) 

 
UWAGA: obciążenia ww płyty nie ulegną zmianie – zostały zachowane stany graniczne nośności i 
użytkowalności 
 
 

Sprawdzenie – Strop największej rozpiętości (nad parterem) 
 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
 
Obciążenia powierzchniowe[kN/m

2
]:  

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

1.   Ceramiczne płytki podłogowe grub. 2 cm  
[21,0kN/m3·0,02m] 

0,42 1,30  --  0,55 

2.   Warstwa cementowa grub. 5 cm  
[21,0kN/m3·0,05m] 

1,05 1,30  --  1,37 

3.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,30  --  0,03 
4.   Płyta żelbetowa grub.21 cm  5,25 1,10  --  5,78 
5.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  

[19,0kN/m3·0,015m] 
0,29 1,30  --  0,38 

6.   Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale 
zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, 
restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, 
koncertowe, kinowe, sale bankowe, 
pomieszczenia koszar.)   [3,0kN/m2] 

3,00 1,30 0,50 3,90 

 : 10,03 1,20  11,99 

 
 
 
 
 



SCHEMAT STATYCZNY 

leff,x=3,73
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Rozpiętość obliczeniowa płyty   leff,x = 3,73 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty   leff,y = 6,26 m 
Grubość płyty   21,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 9,40 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 7,86 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 6,69 kNm/m 
Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 19,85 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny   MSkx,p = 16,61 kNm/m 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 14,12 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 22,36 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 18,98 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 2,50 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 2,09 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1,78 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 22,36 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 13,97 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu    = 25 kN/m
3 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,08 
 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-I (St3SX-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 

Średnica prętów w przęśle w kierunku x   d,x = 10 mm 
Rozstaw prętów w przęśle w kierunku x    sd,x = 20,0 cm 

Średnica prętów nad podporą w kierunku x   g,x = 10 mm 
Rozstaw prętów nad podporą w kierunku x   sg,x = 12,0 cm 

Średnica prętów w przęśle w kierunku y   d,y = 10 mm 
Rozstaw prętów w przęśle w kierunku y    sd,y = 20,0 cm 
 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 9,40 kNm/mb  <  MRd,x = 14,94 kNm/mb     (62,9%) 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx) 
Podpora: 



Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 19,85 kNm/mb  <  MRd,x,p = 24,54 kNm/mb     (80,9%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 22,36 kN/mb    <    VRd1,x = 98,66 kN/mb     (22,7%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,167 mm < wlim  = 0,3 mm     (55,7%) 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 2,50 kNm/mb  <  MRd,y = 14,11 kNm/mb     (17,7%) 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky) 
Podpora: 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 22,36 kN/mb    <    VRd1,y = 94,17 kN/mb     (23,7%) 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,27 mm < alim = 18,65 mm     (6,8%) 

 
 

Sprawdzenie – ława fundamentowa najbardziej obciążona (wewnętrzna)  
 
SZKIC FUNDAMENTU 

1 2

H
=

0
,4

0

 

  

0,20 0,40 0,20

B=0,80

V = 0,32 m3/mb  
 
 
GEOMETRIA FUNDAMENTU 
 
Wymiary fundamentu : 
Typ:  ława prostokątna 
B = 0,80 m  H = 0,40 m 
Bs = 0,40 m  eB = 0,00 m 
 
Posadowienie fundamentu: 
D = 2,00 m  Dmin = 2,00 m 
Brak wody gruntowej w zasypce 
 
Zestawienie warstw podłoża 
Nr nazwa gruntu h [m] nawodn

iona 
o

(n)
 

[t/m
3
] 

f,min f,max u
(r)

 [
o
] cu

(r)
 

[kPa] 
M0 
[kPa] 

M [kPa] 

1 Piaski średnie 1,00 nie 1,70 0,90 1,10 29,14 0,00 79327 88141 

2 Gliny piaszczyste 2,00 nie 2,20 0,90 1,10 14,04 17,36 32985 54985 

 
Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 305,0 kPa 
 
 
OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU 
 
Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
Nr typ obc. N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] e [kPa/m] 

1 całkowite 135,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

 
DANE MATERIAŁOWE 
Zasypka: 
Ciężar objętościowy:   20,0 kN/m

3 

Współczynniki obciążenia:   f,min = 0,90;  f,max = 1,20 
Parametry betonu: 



Klasa betonu: B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 24,0 kN/m
3 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Współczynniki obciążenia:   f,min = 0,90;  f,max = 1,10 
Zbrojenie: 

Klasa stali: A-I (St3SX-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 

Średnica prętów wzdłuż boku B   B = 12 mm 

Maksymalny rozstaw prętów   L = 20,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 50 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 25 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 
WYNIKI-SPRAWDZENIE 
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020 
  Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: z = 1,00 m 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 539,3 kN/mb 
  Nr = 185,7 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·539,3 kN/mb = 436,9 kN/mb  (42,5%) 
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: z = 1,0 m 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 56,4 kN/mb 
  Tr = 1,0 kN/mb   <   m·QfT = 0,72·56,4 kN/mb = 40,6 kN/mb  (2,5%) 
Obciążenie jednostkowe podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Naprężenie maksymalne max = 211,6 kPa 

  max = 211,6 kPa   <  dop = 305,0 kPa  (69,4%) 
Stateczność fundamentu na obrót: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje moment wywracający MoB,2 = 1,40 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 61,37 kNm/mb 
  Mo = 1,40 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·61,4 kNm/mb = 44,2 kNm/mb  (3,2%) 
Osiadanie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Osiadanie pierwotne s'= 0,26 cm, wtórne  s''= 0,06 cm, całkowite s = 0,32 cm 
  s = 0,32 cm   <  sdop = 1,00 cm  (32,0%) 
   
 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002 
   
Nośność na przebicie: 
  dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie 
   
 

UWAGA: w obliczeniach uwzględniono ławę najbardziej obciążoną. SGN i SGU w poziomie posadowienia po 
uwzględnieniu wszystkich obciążeń są spełnione. 
 

UWAGA: w przypadku pozostałych elementów nośnych – tam, gdzie powiększano lub wykonywano nowe otwory 
w ścianach elementy nośne wg obliczeń w części obliczeniowej, pozostałe elementy konstrukcyjne nie 
przekraczają granicznych wartości dla elementów nośnych budynku. 
 
6.4 OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Stan ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych nośnych w poziomie piwnic, przyziemia, parteru oraz I i II piętra ocenia się 
jako dobry. 



Stan techniczny stropów, belek nośnych oraz nadproży wszystkich kondygnacji ocenia się jako dobry.  
W trakcie oględzin nie stwierdzono widocznych uszkodzeń, rys, pęknięć oraz ugięć elementów nośnych konstrukcji 

budynku jak i elementów wykończenia budynku.  
Stan techniczny ścian działowych w poziomie parteru oraz piętra oceniono jako dobry. 

Stan Instalacji wewnętrznych tj. wody, kanalizacji sanitarnej oraz c.o. ocenia się jako dobry.  
 

Stwierdza się jednoznacznie, że obiekt może być nadal użytkowany oraz istnieje możliwość rozbudowy 
istniejącego budynku zgodnie z dokumentacją techniczną oraz opisanymi wyżej zaleceniami. Elementy 
konstrukcyjne budynku po wykonaniu robót zgodnie z projektem będą spełniały stan graniczny nośności i 
użytkowania konstrukcji. 

 
 

opracował: 
mgr inż. Mirosław SZYNDLAR 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy 
strażackiej na dzienny dom pobytu seniora w Międzyrzeczu. Zakres robót obejmuje: 
 
Roboty demontażowe i wyburzeniowe: 

 demontaż schodów zewnętrznych i balustrady, 

 rozebranie fragmentu istniejącego krawężnika na styku z projektowanym chodnikiem, 

 wyburzenie częściowe ściany zewnętrznej, 

 wyburzenie ścianek działowych, 

 demontaż stopnia betonowego w pom. I7, I8 oraz częściowo w I2 

 demontaż balustrady w klatce schodowej, 

 demontaż blachy na zadaszeniu nad wejściem, 

 demontaż stolarki drzwiowej, 

 demontaż stolarki okiennej oraz parapetów, 

 demontaż posadzki/parkietu w pom. I3,I4,I5,I6 

 poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w ścianach nośnych, 

 poszerzenie istniejącego otworu okiennego w ścianie zewnętrznej, związanego z przesunięciem 
okna, 

 wykucie nowego otworu drzwiowego w ścianie nośnej wewnętrznej oraz zewnętrznej, 

 demontaż istniejącego sufitu podwieszonego, 

 demontaż istniejącej ścianki g-k przy kominie, 

 wycięcie otworu w stropie w klatce schodowe nad ostatnią kondygnacją, 

 demontaż rynny i rury deszczowej, 

 demontaż instalacji elektrycznej, 

 demontaż grzejników. 
 
Roboty budowlane: 
 

roboty betonowe i zbrojeniowe 
roboty murarskie 
roboty tynkarskie i malarskie 
roboty wykończeniowe 
roboty elewacyjne, 
roboty instalacyjne,  
w tym: 

 

 wykonanie nowego chodnika, 

 budowa schodów zewnętrznych i fundamentów żelbetowych, 

 wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej, spawanej, a później 
malowanej, 

 montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych na wylanym wcześniej 
fundamencie, 

 roboty betonowe i zbrojeniowe przy rozbudowie klatki schodowej – nowe belki oraz płyty 
żelbetowe, 

 wznoszenie nowej ściany zewnętrznej murowanej, 

 ocieplenie lokalnie belek i płyt betonowych przy rozbudowie klatki,  

 tynkowanie i malowanie ścian zewnętrznych rozbudowywanych, 

 zamurowania istniejących otworów drzwiowych, 

 wykonanie nowych nadproży nad poszerzanymi otworami, 

 wznoszenie nowych ścian działowych murowanych, 

 wykonanie sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach, 

 montaż nowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 

 montaż nowej  stolarki okiennej i parapetów, 

 podniesienie posadzki w pom. I7, I8 oraz częściowo w I2 

 położenie nowych płytek gresowych na podłogach wraz z cokolikiem,  

 wyrównanie istniejących ścian i sufitów 

 tynkowanie i malowanie w środku budynku, 



 montaż płytek ściennych w pomieszczeniach mokrych, 

 biały montaż, 

 montaż balustrady w klatce schodowej, 

 montaż belek stalowych stanowiących wymian pod wyłaz dachowy, 

 montaż klapy dymowej z funkcją wyłazu dachowego w klatce schodowej, 

 wyrównanie poziomu balkonu, 

 położenie płytek na balkonie,  

 montaż balustrady na balkonie, 

 obróbka blacharska balkonu, 

 montaż daszku wejściowego nad balkonem, 

 montaż rynny i rury deszczowej w nowej lokalizacji, 

 montaż instalacji odgromowej, 

 przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych: wod.-kan., elektrycznej, wentylacji oraz c.o. 
 

Prace realizacyjne będą wykonywane na terenie inwestowanej działki.  
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 
   
Na działce znajduje się tylko rozbudowywany budynek. Teren uzbrojony jest w sieć kanalizacji sanitarnej, 
sieć wodociągową, sieć elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
 
Instalacje elektryczne. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
 

występują zagrożenia dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 , z późn. zm.) - ponieważ: 
 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych: 
- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią 
lub upadku z wysokości – występują prace na wysokości ponad 2m 
 
- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi - nie występuje 
 
- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie występuje 
 
- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych – nie 
występuje 
 
- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników -  nie występuje 
 
- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach –  nie występuje 
 
- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie występuje 
 
- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - nie 
występuje 
 
- wymagających użycia materiałów wybuchowych - nie występuje 
 
- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – nie 
występuje 
 



b) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 
robót będzie przekraczać 500 osobodni  - przewidywana ilość prac budowlanych przewiduje 
przekroczenie tych wartości. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
Pracowników przeszkolić powinien uprawniony personel techniczny. Pracownicy prowadzący roboty 
specjalistyczne i wysokościowe powinni mieć odpowiednie uprawnienia i  badania zdrowotne 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

-przed rozpoczęciem robót wyznaczyć strefy niebezpieczne, przejścia i dojścia i odpowiednio je 
oznakować 
-wykorzystywać urządzenia sprawne oraz takie, które określa się  jako podlegające dozorowi 
technicznemu 
-wykorzystywać rusztowania atestowane i montować je zgodnie z instrukcją 
-wyposażyć pracowników w odpowiednią odzież roboczą, sprzęt ochronny osobisty 
-na budowie urządzić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego pracownika 
-zapewnić należyty dozór techniczny  
-wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką 
budowlaną. Dopuszcza się stosowanie materiałów oraz technologii zamiennych gwarantujących 
założone w projekcie parametry.  
-każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i nanieść zmiany w 
wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdującym się na budowie. 
-roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu 
projektu zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z 
późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
-w realizacji należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, 
certyfikaty  i dopuszczenia w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 
służących ochronie przeciwpożarowej 
-należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do zarządców sieci w pobliżu których 
będą prowadzone prace. 
 

7. Wymagane jest od Wykonawcy robót sporządzenie Szczegółowego  zakresu robót 
budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
gdy roboty budowlane w zamierzeniu inwestycyjnym obejmują jeden z nw przypadków: 

1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
-wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 
-roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
-rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
-roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
-montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 
-roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
-prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 
-montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
-betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 
-fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
     -roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości      
liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a/  3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
b/  5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
c/ 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV,lecz nieprzekraczającym 30 kV 



d/ 15,0 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV,lecz nieprzekraczającym110 kV; 
2)robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
-roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
-roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest; 
3)robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
-roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
-roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z 
użyciem izotopów; 
4)robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 
-roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 
m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 
-roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 
m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
-budowa i remont: 
a/ linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 
b/sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, 
c/ linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
d/sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, 
związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, 
-wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia 
ruchu kolejowego; 
5)robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 
-roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
-montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
-fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
-roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; 
6)robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
-roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
-roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 
przecisku lub podobnymi; 
7)robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
8)robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze spręż onego 
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 
9)robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: 
-roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
-roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych 
obiektów; 
10)robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 
 

 
 
 

opracował:     mgr inż. arch. Barbara Piątek 
 


