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CZĘŚĆ I – ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE 
 

I. Podstawa opracowania: 
1. Umowa o prace projektowe  
2. Inwentaryzacja budynku. 
3. Obowiązujące przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania. 
4. Program funkcjonalno-użytkowy 
5. Uzgodnienia z inwestorem  

 
II. Zagospodarowanie terenu: 

 
1.Przedmiot inwestycji: 
 
Przedmiotem inwestycji  jest opracowanie dokumentacji projektowej na „adaptację i remont 
budynku, zlokalizowanego w Mielcu przy ul. Głowackiego 5 na potrzeby urzędu gminy 
Mielec i jej jednostek organizacyjnych” 
Inwestycja polegać będzie na przebudowie pomieszczeń, remoncie wnętrza i zewnętrzna oraz 
termomodernizacji całego budynku. Adaptacja obiektu ma na celu poprawę właściwości 
funkcjonalno-użytkowych budynku, podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych oraz 
dostosowanie do obowiązujących obecnie przepisów prawa, wymogów technicznych i norm 
budowlanych. 
 
2. Zagospodarowanie terenu: 
 
Nieruchomość, na której planuje się przebudowę i remont budynku zlokalizowana jest w Mielcu 
przy ul. Głowackiego 5 na działkach 1367/4; 1367/7; 1367/8; 1372/1; 1372/2. Budynki 
położone przy skrzyżowaniu ulic Bartosza Głowackiego i Obrońców Pokoju. Obiekt w kształcie 
litery C składa się z częściowo podpiwniczonego dwukondygnacyjnego budynku połączonego 
z jednokondygnacyjną hala oraz z przylegającymi do niej pomieszczeniami technicznymi. 
Budynek hali przylega swoim dłuższym bokiem do ul. Obrońców Pokoju. Przed halą 
zlokalizowany jest obecnie plac manewrowy dla samochodów ciężarowych umożliwiający 
podjazd do rampy wyładunkowej w miejscu której zostanie wykonana rampa dla 
niepełnosprawnych. Od strony wschodniej przy głównym wejściu do budynków znajduje się 
wjazd z wejściem na teren w postaci ciągu pieszo-jezdnego oraz parking dla samochodów 
osobowych. Na działkach nr 1367/4: 1372/1; 1372/2 położone są adaptowane budynki, place 
utwardzony z drogą dojazdową , osłona śmietnika oraz tereny zielone. Działka 1367/7 stanowi 
drogę dojazdową wraz z parkingiem a działka 1367/8 tereny zielone.  
 
Nie zmienia się zagospodarowania przedmiotowej działki. Obsługa komunikacyjna kompleksu 
piesza i kołowa nie zmienia się. Zostaną wykorzystane istniejące wejścia do budynku , 
przebudowie ulega jedynie rampa załadunkowa poprzez wykonanie w jej miejscu pochylni dla 
niepełnosprawnych i dostosowaniem wejścia dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.  
Na terenach zielonych zaleca się usytuowanie nowych ławek zewnętrznych oraz śmietników. 
Wymianie ulega nawierzchnia placu manewrowego ze starej kostki „trylinki” na nową kostkę 
betonową. Nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu , wszystkie przyłącza do budynku 
spełniają wymagania i pozostają bez zmian. 
 
Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

• zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza energetycznego,  
• zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza sieci wodociągowej,  
• zaopatrzenie w gaz z istniejącego przyłącza gazowego , zaopatrzenie w energie 

cieplną z kotła gazowego 
• odprowadzenie wód opadowych z dachu poprzez system rur spustowych i 

przykanalików do kanalizacji deszczowej 
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• gospodarowanie odpadami – w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych (znajdujących się na terenie posesji) systematycznie opróżnianych na bazie 
podpisanej umowy ze specjalistyczną firmą utylizacyjną. 

• określenie dostępu do drogi publicznej na posesje –  istniejący zjazd na drogę główną 
 
Wymagania dotyczące ochrony osób trzecich: 
Inwestycja nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich, w tym: 

• pozbawienia dostępu do drogi publicznej, 
• pozbawienia możliwości korzystania z infrastruktury technicznej, 
• pozbawienia dostępu do światła dziennego pomieszczeń przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi, 
• uciążliwości wywołanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne 

i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza i wody. 
 

Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się budynki, budowle i naniesienia których 
usytuowanie , kubatura , ogólny wygląd zewnętrzny ani przeznaczenie funkcjonalne w wyniku 
prac projektowanego remontu nie ulegają zmianie. Projektowane rozwiązania są zgodne z 
Planem Miejscowym  pn. „Zmiana Miejscowego Planu Szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego Śródmieścia miasta Mielca uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr X/91/03 z 
dnia 27 listopada 2003 r. (ogł. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 179 
poz. 2935 z 18 grudnia 2003 r.) Zgodnie z Planem miejscowym na działkach 1367/4, 1367/7, 
1367/8, 1372/1, 1372/2 znajdują się następujące tereny : 

 
Teren Mieleckiego Centrum Administracji – UA1 z przeznaczeniem podstawowym gruntów 
pod obiekty i urządzenia usług publicznych związanych z administracją publiczną . W 
granicach terenów UA1 istnieje przeznaczenie dopuszczalne pod: zieleń urządzoną, obiekty 
małej architektury, dojazdy, parkingi niezbędne do obsługi terenu, garaże wbudowane, 
przestrzenie publiczne, ciągi piesze. Nawierzchnie służące ruchowi pieszemu komponowane, 
dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. Przy urządzaniu terenu wyklucza 
się stosowanie rozwiązań technicznych stanowiących bariery w swobodnym poruszaniu się 
osób niepełnosprawnych. Elewacje budynków powinny posiadać spójną stylistykę i 
komponowany detal architektoniczny oraz wykończenie w kolorach stonowanych. 
 
Teren Usług – UU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia usług 
komercyjnych. W granicach terenów UU ustala się ponadto przeznaczenie dopuszczalne pod 
zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, dojazdy i miejsca postojowe, garaże wbudowane. 
 
Tereny zieleni miejskiej ZN2 z przeznaczeniem gruntów pod ,murawy trawiaste, 
zadrzewienia, zakrzewienia ,obiekty małej architektury, ciągi spacerowe, aleje, oświetlenie. 
 

III. Zakres przebudowy i remontu 
 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont i przebudowa istniejących pomieszczeń. 
Obiekt zmienia nieznacznie sposób użytkowania, budynek pełnił funkcję biurowo-magazynowe 
„Ruch" S.A. a obecnie będzie pełnił funkcję Urzędu Gminy. Podstawowym zadaniem, jakie ma 
spełniać przedmiotowy remont jest stworzenie komfortowych, nowoczesnych wnętrz do 
obsługi petenta, pracy biurowej, pomieszczeń dla pracowników, sali konferencyjnej, archiwum 
i innych pomieszczeń pomocniczych. 
 
Zakres robót remontowych obejmować będzie: wyłożenie nowej nawierzchni na istniejącej 
podbudowie placu manewrowego, termomodernizację budynku, wymianę posadzek, 
malowanie i licowanie ścian, kompletną wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji 
elektrycznej, instalacji sanitarnej wraz z ogrzewaniem w części jednokondygnacyjnej hali oraz 
dodanie instalacji solarnej na dachu dwukondygnacyjnego budynku. 
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Przebudowa obejmować będzie: wykonanie nowego układu ścianek działowych, wykonanie 
otworów drzwiowych w ścianach nośnych, dodanie i wymianę niektórych okien, przebudowę 
rampy załadunkowej z częściową rozbiórką zadaszenia nad nią oraz wykonanie w jej miejscu 
pochylni dla niepełnosprawnych z pomocniczym wejściem  do budynku. 
(Więcej szczegółów dokładnego zakresu w rozdziale o pracach budowlanych.) 
 
Budynek został zaadaptowany zgodnie z przepisami techniczno–budowlanymi i odrębnymi 
przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Obiekt po przebudowie będzie spełniał 
wymagania w zakresie oświetlenia światłem naturalnym i sztucznym, wentylacji pomieszczeń, 
właściwej ochrony przeciwpożarowej i spełnienia warunków bezpieczeństwa przebywania i 
ochrony zdrowia. Wszystkie projektowane materiały posiadają aktualne atesty, aprobaty 
techniczne i dopuszczania do stosowania w budownictwie, certyfikaty bezpieczeństwa i 
klasyfikacje ogniowe. 
 

IV. Charakterystyka ogólna budynku z oceną stanu technicznego  
 
1.Dane ogólne charakteryzujące budynek: 
 
Budynek wykonany w latach „70" - tych położny jest w centrum miasta Mielec w bezpośrednim 
sąsiedztwie głównego dworca kolejowego na skrzyżowaniu ulic Bartosza Głowackiego i 
Obrońców Pokoju. Budynek do chwili obecnej zachował się w stanie niezmienionym poza 
drobnymi remontami i przebudową jednokondygnacyjnej hali przeprowadzonej około 2000 
roku w czasie której odnowiono wnętrze i wykonano nowy układ ścianek działowych . 
Dwukondygnacyjny budynek Urzędu Gminy to obiekt wzniesiony systemem tradycyjnym o 
podłużnym układzie konstrukcyjnym. , natomiast halę wykonano jako żelbetową w układzie 
słupowo-ryglowym , pomocnicze pomieszczenia techniczne murowane , częściowo z płyt 
warstwowych. 
 
2. Konstrukcja budynku i jej aktualny stan techniczny. 
 
Budynek w części wysokiej o dwóch kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczony 
wykonano w technologii tradycyjnej murowanej.  
Fundamenty żelbetowe wylewane, ściany nośne podłużne z bloczków gazobetonowych o 
układzie dwunawowym. Rozpiętość budynku 6,0 i 4,5 m. Stropy gęstożebrowe typu Dz-3, 
stropodach jednospadowy, klatka schodowa żelbetowa wylewana. Trzony kominowe i 
wentylacyjne z cegły pełnej. Część niską budynku, pierwotnie o przeznaczeniu magazynowym 
wykonano jako dwunawową halę o konstrukcji szkieletowej, żelbetowej słupowo-ryglowej, ze 
słupami prefabrykowanymi i poprzecznym układzie dźwigarów strunobetonowych o rozpiętości 
2 x 9,0 m. Stropodach hali dwuspadowy, niewentylowany z płyt dachowych panwiowych 
ułożonych ze spadkiem, sufit podwieszony z kasetonów gipsowo-kartonowych. Budynek hali 
przylega bezpośrednio ścianą szczytową do części wysokiej administracyjnej. Nad rampą oraz 
wykonano zadaszenie z blachy falistej na konstrukcji stalowej. 
 

• Ściany fundamentowe  wykonane są jako ceglane. Stan techniczny fundamentów jest 
dobry, nie wykazują rys, pęknięć ani uszkodzeń. 

• Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne - grubości 42, i 32 cm wykonane są z 
drobnowymiarowych elementów cegła ceramiczna pełna i bloczki gazobetonowe na 
zaprawie cem. - wap; Stan techniczny ścian konstrukcyjnych jest dobry -nie ma 
widocznych pęknięć, wyboczeń ani uszkodzeń 

• Elementy żelbetowe hali jednokondygnacyjnej – w postaci słupów, belek, dźwigarów 
dachowych są w stanie technicznym dobrym - brak jest widocznych uszkodzeń, rys ani 
pęknięć. 

• Stropy - nad parterem i I piętrem wykonane jako strop gęstożebrowy DZ3. Stan 
techniczny stropów jest dobry -nie ma widocznych uszkodzeń, pęknięć i ugięć. 
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Lokalnie widoczne są rysy na styku podłużnych krawędzi belek i pustaków które w 
czasie wykonywanych prac remontowych należy usunąć. 

• Stropodach nad budynkiem dwukondygnacyjnym- jednospadowy , wentylowany 
,konstrukcją nośną stropodachu są płyty stropowe, na których oparte są ażurowe 
ścianki podpierające żelbetowe, prefabrykowane płyty  korytkowe, stropowe. Stan 
techniczny stropodachu jest dobry - nie ma widocznych ugięć, uszkodzeń i pęknięć. 

• Wieńce i gzyms - w poziomie stropów nad parterem i I piętrem na ścianach nośnych 
wykonano jako żelbetowe  monolityczne wieńce obwodowe stan techniczny dobry 

• Nadproża - nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonane są płaskie 
prefabrykowane, żelbetowe nadproża typu L 19. Stan techniczny nadproży jest dobry -
nie mają uszkodzeń, ugięć i pęknięć. 

• Schody wewnętrzne - wykonane są jako płytowe żelbetowe schody monolityczne, 
dwubiegowe. Stan techniczny schodów wewnętrznych jest dobry. Brak widocznych 
ugięć, uszkodzeń i zarysowań. 

• Zadaszenie rampy w postaci stalowych belek wspornikowych I160, przykryte blachą 
trapezową , stan techniczny konstrukcji nośnej dobry , pokrycie z blachy do wymiany 
na nowe. Zadaszenie do częściowej rozbiórki podczas przebudowy rampy. 

• Tynki zewnętrzne, elewacja  na tynkach zwykłych cementowo wapiennych. Stan 
techniczny tynku zewnętrznego jest dobry, w niektórych  miejscach występują drobne 
odspojenia i spękania, lokalnie w dolnych partiach skorodowany, miejscami widoczne 
są zawilgocenia. Naprawę tynku zewnętrznego należy przewidzieć podczas prac 
termomodernizacyjnych 

• Tynki wewnętrzne - wykonane są jako tynki zwykłe, III kategorii, gładkie, cementowo  
wapienne. Stan techniczny tynków jest dobry. 

• Okna – stolarka okienna została w większości wymieniona na nową PCV 
• Drzwi zewnętrzne - główne drzwi wejściowe zewnętrzne z PCV nie spełniają przepisów 

odnośnie minimalnej szerokości ewakuacyjnej , należy je wymienić na nowe  
• Drzwi wewnętrzne — to drewniane drzwi typowe, płytowe i płycinowe, pełne i 

przeszklone. Stan techniczny drzwi wewnętrznych jest dobry, lokalnie średni ,drzwi 
wewnętrzne do wymiany 

• Posadzki - z uwagi na przeznaczenie budynku w różnych pomieszczeniach posiada 
różne podłogi i posadzki , występuje posadzka PCV , posadzka drewniana , lastryko i 
płytki ceramiczne. Stan techniczny podłóg i posadzek jest dobry część posadzek 
wymaga remontu lub wymiany. 

• Pokrycie dachowe – zarówno dwuspadowy dach hali jednokondygnacyjnej jak i 
jednospadowy dach o małym spadku pokryte są papa asfaltową i w średnim stanie 
technicznym , w czasie prac termomodernizacyjnych do wymiany na nową 

• Odwodnienie dachu - stanowią rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej. Stan techniczny zły , do wymiany na nowe z blachy tytanowo-cynkowej. 

• Kominy - wentylacyjne wykonane są z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
cementowej. Stan techniczny przewodów kominowych jest dobry - po remoncie. 

• Ścianki działowe - na parterze i I piętrze wykonano ścianki działowe z cegły na 
zaprawie cementowej. Stan techniczny ścianek działowych jest dobry, nie ma 
widocznych rys, pęknięć i uszkodzeń. 

• Ogrodzenie posesji - wykonane jest z siatki stalowej w ramkach z kształtowników, w 
dużej mierze brak ogrodzenia.. 

• Teren wokół budynku - jest płaski bez nierówności , plac manewrowy posiada 
wyprofilowane spadki do studzienki kanałowej , spadki te należy zachować podczas 
wykonywania nowej nawierzchni z kostki betonowej. 

 
Stan techniczny konstrukcji budynku nie stwarza zagrożeń bezpieczeństwa konstrukcji, 
mienia, środowiska i ludzi tam przebywających. Budynek może być nadal użytkowany zgodnie 
z przeznaczeniem. 
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3.  Instalacje: 
Budynek zaopatrzony jest w instalacje: 

• CO. - budynek wyposażony jest w wewnętrzna instalację C.O. zasilaną z kotłowni 
gazowej. Stan techniczny sieci wewnętrznej C.O. jest dobry  

• Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna - wewnętrzne sieć instalacji wod. - kan. 
Podłączona jest do zewnętrznych sieci miejskich. Stan techniczny instalacji 
wodociągowej jest dobry.  

• Instalacja elektryczna - budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację elektryczną 
220/380V. Jej sprawność jest dobra.  

• Instalacja gazowa – nowa . Projektowane rozwiązania nie  zmieniają instalacji gazowej. 
• Instalacja odgromowa - budynek posiada instalację odgromową którą należy wymienić 

podczas prac termomodernizacyjnych 
 
4.Uwagi końcowe 
Na podstawie wyników przeprowadzonych oględzin i pomiarów ,ekspertyzy budowlanej 
wykonanej przez rzeczoznawcę budowlanego Waldemara Szlepera dotyczącej możliwości 
wykonania prac remontowych, oraz wyników analizy dokumentacji z przeglądów budynku 
stwierdza się ,że ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych przeznaczonego do 
remontu budynku jest dobry a planowany remont i przebudowa są konieczne dla poprawienia 
właściwości funkcjonalno-użytkowych.  

 
V. Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe  

 
Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe 
w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 
 

• Powierzchnia zabudowy budynków      1 114,5 m2 
 

• Kubatura budynków                               5 305 m3 
                                                                                 

• Powierzchnia użytkowa                      1 288,14 m2         
 

1. Zestawienia pomieszczeń: 
 
 
 

BUDYNEK URZĘDU GMINY - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICA 
Nr Nawa pomieszczenia Powierzchnia [m2] PROJ. WYKOŃCZENIE POS. 

0.01 KLATKA SCHODOWA 7,69 PŁYTKI GRESOWE 

0.02 MAGAZYN 4,67 PŁYTKI GRESOWE 

0.03 MAGAZYN 9,58 PŁYTKI GRESOWE 

0.04 KOTŁOWNIA 13,31 POSADZKA ISTNIEJĄCA 

0.05 KOMUNIKACJA 11,47 POSADZKA ISTNIEJĄCA 

0.06 KOMUNIKACJA 4,98 PŁYTKI GRESOWE 

0.07 MAGAZYN 14,97 PŁYTKI GRESOWE 

  RAZEM 66,67   
 
 
 

BUDYNEK URZĘDU GMINY - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER 
Nr Nawa pomieszczenia Powierzchnia [m2] PROJ. WYKOŃCZENIE POS. 

1.01 POMIESZCZENIE BIUROWE 36,09 WYKŁADZINA PCV 

1.02 POMIESZCZENIE BIUROWE 42,24 WYKŁADZINA PCV 

1.03 POMIESZCZENIE GOSPDARCZE 3,74 PŁYTKI GRESOWE 
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1.04 STREFA WEJŚCIOWA 10,32 PŁYTKI GRESOWE 

1.05 KOMUNIKACJA 33,15 PŁYTKI GRESOWE 

1.06 KLATKA SCHODOWA 10,71 PŁYTKI GRESOWE 

1.07 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,15 WYKŁADZINA PCV 

1.08 POMIESZCZENIE BIUROWE GOPS 13,97 POSADZKA ISTNIEJĄCA 

1.09 WC MĘSKI 6,35 POSADZKA ISTNIEJĄCA 

1.10 POMIESZCZENIE BIUROWE GOSP 8,85 WYKŁADZINA PCV 

1.11 POMIESZCZENIE BIUROWE GOPS 11,62 POSADZKA ISTNIEJĄCA 

1.12 POMIESZCZENIE BIUROWE GOPS 11,85 POSADZKA ISTNIEJĄCA 

1.13 PRZEDSIONEK 10,15 PŁYTKI GRESOWE 

1.14 POMIESZCZENIE BIUROWE GOSP 10,58 POSADZKA ISTNIEJĄCA 

1.15 POMIESZCZENIE BIUROWE GOSP 15,62 POSADZKA ISTNIEJĄCA 

1.16 POMIESZCZENIE BIUROWE GOSP 12,21 POSADZKA ISTNIEJĄCA 

1.17 WC DLA PERSONELU 4,49 POSADZKA ISTNIEJĄCA 

1.18 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,13 PŁYTKI GRESOWE 

1.19 POKÓJ SOCJALNY 7,48 WYKŁADZINA PCV 

1.20 POMIESZCZENIE BIUROWE  8,40 WYKŁADZINA PCV 

1.21 POMIESZCZENIE BIUROWE  15,04 WYKŁADZINA PCV 

1.22 WIATROŁAP 11,55 PŁYTKI GRESOWE 

1.23 KOMUNIKACA 67,12 PŁYTKI GRESOWE 

1.24 POMIESZCZENIE PORTIERA 8,84 WYKŁADZINA PCV 

1.25 KASA 8,43 WYKŁADZINA PCV 

1.26 POMIESZCZENIE BIUROWE 17,72 WYKŁADZINA PCV 

1.27 POMIESZCZENIE BIUROWE 24,27 WYKŁADZINA PCV 

1.28 POMIESZCZENIE BIUROWE 18,72 WYKŁADZINA PCV 

1.29 POMIESZCZENIE BIUROWE 17,43 WYKŁADZINA PCV 

1.30 POMIESZCZENIE BIUROWE 18,60 WYKŁADZINA PCV 

1.31 POMIESZCZENIE BIUROWE 24,39 WYKŁADZINA PCV 

1.32 SALA KONFERENCYJNA DLA 45 OS. 88,88 WYKŁADZINA PCV 

1.33 POMIESZCZENIE BIUROWE 17,21 WYKŁADZINA PCV 

1.34 ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 13,25 WYKŁADZINA PCV 

1.35 POMIESZCZENIE BIUROWE 17,78 WYKŁADZINA PCV 

1.36 POMIESZCZENIE BIUROWE 18,34 WYKŁADZINA PCV 

1.37 ARCHIWUM 114,18 WYKŁADZINA PCV 

1.38 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 9,00 WYKŁADZINA PCV 

1.39 SALA OBSŁUGI 50,24 PŁYTKI GRESOWE 

1.40 POCZEKALNIA/KOMUNIKACJA 39,39 PŁYTKI GRESOWE 

1.41 MAGAZYN  18,78 POS. Z ŻYWIC EPOKSYDOWYCH 

1.42 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 14,17 POS. Z ŻYWIC EPOKSYDOWYCH 

1.43 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 26,34 POS. Z ŻYWIC EPOKSYDOWYCH 

1.44 GARAŻ 17,41 POS. Z ŻYWIC EPOKSYDOWYCH 

1.45 GARAŻ 17,30 POS. Z ŻYWIC EPOKSYDOWYCH 



 
 

 

 

 NIP 949 167 36 28 
 ul. Róży Wiatrów 13/3  
 53-023 Wrocław 
 tel. 603 950 959  
 mail lukszleper@o2.pl 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 
ADAPTACJA I REMONT BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W 

MIELCU PRZY UL. GŁOWACKIEGO 5 NA POTRZEBY URZĘDU 
GMINY MIELEC I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

str. 10 
 

MARZEC 
2013 

 

  

1.46 WC DAMSKI 2,90 POSADZKA ISTNIEJĄCA 

  RAZEM 972,38   

BUDYNEK URZĘDU GMINY - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRO 
Nr Nawa pomieszczenia Powierzchnia [m2] PROJ. WYKOŃCZENIE POS. 

2.01 SERWEROWNIA 5,55 WYKŁADZINA PCV 

2.02 POMIESZCZENIE BIUROWE 16,41 WYKŁADZINA PCV 

2.03 POMIESZCZENIE BIUROWE 18,35 WYKŁADZINA PCV 

2.04 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,56 WYKŁADZINA PCV 

2.05 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,34 WYKŁADZINA PCV 

2.06 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,22 WYKŁADZINA PCV 

2.07 POMIESZCZENIE BIUROWE 12,39 WYKŁADZINA PCV 

2.08 POMIESZCZENIE BIUROWE 13,28 WYKŁADZINA PCV 

2.09 POMIESZCZENIE BIUROWE 10,61 WYKŁADZINA PCV 

2.10 KLATKA SCHODOWA 11,86 PŁYTKI GRESOWE 

2.11 WC MĘSKI 7,25 PŁYTKI GRESOWE 

2.12 POMIESZCZENIE BIUROWE 12,13 WYKŁADZINA PCV 

2.13 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,92 PARKIET DREWNIANY 

2.14 KOMUNIKACJA 24,45 PŁYTKI GRESOWE 

2.15 POKÓJ SOCJALNY 8,88 WYKŁADZINA PCV 

2.16 POMIESZCZENIE BIUROWE 33,91 PARKIET DREWNIANY 

2.17 POMIESZCZENIE BIUROWE 24,62 PARKIET DREWNIANY 

2.18 WC DAMSKI 3,36 PŁYTKI GRESOWE 

  RAZEM 249,09   

 
VI. Przeznaczenie i program użytkowy budynku 

 
Układ pomieszczeń w budynku dwukondygnacyjnym jest bardzo zbliżony do istniejącego poza 
drobnymi wyburzeniami ścian działowych i otworów drzwiowych w celu zmiany komunikacji 
przy głównym wejściu. Główne wejście prowadzi teraz poprzez korytarz i wyburzony otwór 
drzwiowy do sali obsługi petenta gdzie znajduje się poczekalnia. Układ toalet na 
poszczególnych piętrach pozostaje bez zmian. Pozostałe pomieszczenia biurowo-
administracyjne w budynku dwukondygnacyjnym dostępne są z podłużnego korytarza i klatki 
schodowej znajdującej się w części środkowej obiektu. W budynku jednokondygnacyjnym po 
byłym magazynie projektuje się zupełnie nowy układ ścian działowych. Czytelny układ 
komunikacyjny umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń z korytarza . W części środkowej 
znajduje się obszerne archiwum oraz sala konferencyjna dla 45 osób są to pomieszczenia w 
których dostęp do światła dziennego nie jest wymagany. Po obwodzie ścian zewnętrznych 
projektuje się pomieszczenia administracyjno-biurowe, każde z pomieszczeń posiada okno z 
dostępem do światła dziennego. Wejście do budynku jednokondygnacyjnego ulega 
przebudowie, zamiast istniejącej rampy przeładunkowej należy wykonać pochylnie dla 
niepełnosprawnych wg projektu, przy istniejącym węźle sanitarnym projektuje się nową 
łazienkę dla niepełnosprawnych i pokój socjalny dla pracowników. Wszystkie pomieszczenia 
powinny spełniać wymagania stawiane dla pomieszczeń użyteczności publicznej. Na parterze 
może przebywać jednocześnie 70 osób w tym 30 mężczyzn i 40 kobiet. Na piętrze będzie 
przebywać 20 osób w tym 10 mężczyzn i 10 kobiet. 
 

VII. Prace budowlane 
 



 
 

 

 

 NIP 949 167 36 28 
 ul. Róży Wiatrów 13/3  
 53-023 Wrocław 
 tel. 603 950 959  
 mail lukszleper@o2.pl 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 
ADAPTACJA I REMONT BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W 

MIELCU PRZY UL. GŁOWACKIEGO 5 NA POTRZEBY URZĘDU 
GMINY MIELEC I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

str. 11 
 

MARZEC 
2013 

 

  

1. Dane ogólne 
 
Remont i przebudowa w całości będzie wykonywany w technologii tradycyjnej, z 
zastosowaniem atestowanych materiałów dostępnych na rynku, posiadających wszelkie 
aprobaty i certyfikaty. 
 
Przebudowa budynku obejmuje: wykonanie nowego układu ścianek działowych, poszerzenie 
istniejących otworów drzwiowych tak by w świetle posiadały szerokość 90cm, rozebranie 
fragmentów ścianek działowych oraz rozebranie istniejącej rampy rozładunkowej i fragmentu 
zadaszenia nad nią, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie nowych schodów 
wejściowych zewnętrznych, nowych balustrad zewnętrznych i daszków. 
 
Zakres robót remontowych wewnętrznych obejmuje: wymianę większości posadzek wewnątrz 
budynku (posadzki zaznaczone na rzutach i w zestawieniu powierzchni), wymianę posadzek 
na schodach zewnętrznych, wymianę sufitów podwieszanych na nowe i ujednolicenie ich do 
równego poziomu we wszystkich pomieszczeniach, wymianę balustrad i pochwytów 
wewnętrznych, malowanie i licowanie ścian i sufitów, wymianę większości stolarki drzwiowej 
(przede wszystkim tych drzwi które nie spełniają wymaganych szerokości i mają zły stan 
techniczny, drzwi zaznaczone na rzutach, wg zestawienia stolarki), wymianę większości okien 
i (okna zaznaczone na rzutach, obniżenie poziomu parapetów w 12 oknach przy 
wykorzystaniu istniejących nadproży, wszystkie okna wg zestawienia stolarki), wymianę 
instalacji elektrycznej, wymianę instalacji sanitarnych, dostosowanie wentylacji w 
pomieszczeniach. 
 
Projekt robót remontowych zewnętrznych obejmuje: remont elewacji z naprawą jej elementów 
oraz z dociepleniem termoizolacyjnym, izolację ścian fundamentowych, naprawę  
uszkodzonych gzymsów, rys i pęknięć, wymianę parapetów zewnętrznych i dostosowanie ich 
szerokości do grubości przyjętego docieplenia, wymianę wszystkich obróbek blacharskich na 
nowe z blachy cynkowo-tytanowej, wymianę wszystkich rynien i rur spustowych na nowe z 
blachy cynkowo-tytanowej, wymianę pokrycia dachowego, dostosowanie instalacji 
odgromowych do nowego ocieplenia (uziom pionowy), remont i przebudowę daszków nad 
wejściami, wymiana zadaszenia na nowe daszki systemowe przy części magazynowej, 
wyłożenie nawierzchni placu manewrowego nową kostką betonową (na istniejącej trylince), 
wyprofilowanie wejścia do budynku  z kostek betonowych grubości 6cm z wykończeniem 
powierzchniowym antypoślizgowym, wymianę opaski betonowej wokół budynku, instalacje 
typowej osłony śmietnikowej oraz ławek i koszy zewnętrznych. 
 
2. Prace budowlane 
 
2.1 Ściany 
Projektowane ściany wewnętrzne systemowe z podwójnych płyt kartonowo -gipsowych 
grubości 12cm. Ściany na profilach stalowych z wypełnieniem z wełny mineralnej do ścian 
działowych (grubość ~100mm). Alternatywnie działowe ściany wewnętrzne należy wykonać  z 
lekkiego betonu komórkowego. 
 
2.2  Zamurowanie otworów 
Istniejące otwory zamurować pustakami ceramicznymi lub bloczkami gazobetonowymi. W 
projekcie występują zamurowania grubości 10, 20, 30, 32 i 42cm. Ponadto należy poszerzyć 
istniejące otwory drzwiowe, które obecnie w większości mają szerokość 80cm tak by w świetle 
posiadały szerokość 90cm. Nad poszerzonymi otworami wykonać nowe nadproża wg opisu 
poniżej. Lokalizacja otworów i opis nadproży na rysunkach. 
 
 
2.3  Nadproża 
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Zaprojektowano nadproża stalowe w miejsce wykonanych nowych otworów lub w 
miejscu poszerzenia istniejących otworów drzwiowych oraz wykonania nowych otworów 
okiennych (dla szerokości  otworu 100cm – wykonać nadproże o długości 130cm) w postaci 
dwóch dwuteowników normalnych I140 połączonymi śrubami M12 (wg rysunku detalu). Dla 
ścianek działowych istniejących gdzie poszerzamy otwory drzwiowe należy zastosować belki 
L19 pojedyncze lub nadproża systemowe dla konstrukcji z płyt GK. 
Sposób wykonania nadproży stalowych rozwiązany na rysunku detalu i opisany poniżej. 

• Wykuć bruzdę z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzdę wykuwać o jak 
najmniejszych wymiarach umożliwiających osadzenie belki i późniejsze uzupełnienie 
pustych miejsc zaprawą betonową.  UWAGA – nie wykuwać bruzdy na wylot – 
wykonać ją o jak najmniejszej głębokości. 

• Osadzić belkę stalową. 
• Zaklinować belkę do istniejącej ściany, stropu od górnej krawędzi i w miejscu oparcia 

na murze za pomocą klinów stalowych (np. wykonanych z płaskownika) oraz wypełnić 
puste miejsca pomiędzy belką a ścianą zaprawą cementową 1:3. 

• Po związaniu zaprawy wykonać operacje opisane powyżej dla drugiej belki. 
• Przewiercić otwory w murze i belce (w jednej belce otwory można wywiercić przed 

montażem) do przełożenia śrub M12. 
• Przełożyć śruby i skręcić. 
• Do dalszych prac przystąpić po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej 

wytrzymałości. 
• Wykuć gniazda dla przyspawania przewiązek 
• Przyspawać przewiązki 
• Wyciąć pozostałą część otworu. Podczas cięcia i kucia należy uważać, aby nie 

przekroczyć zarysu otworu. 
Uwaga w miejscu otworu pomiędzy 1.04 (komunikacja) i 1.40 (poczekalnia) wykonać nadproże 
w postaci dwóch dwuteowników normalnych I220 połączonymi śrubami M12. Możliwe ,że w 
tym miejscu istniał wcześniej szeroki otwór drzwiowy który posiada swoje nadproże. Należy 
rozpoznać to miejsce przed wykonywaniem nowego nadproża , w przypadku występowania 
zamurowanego otworu wystarczy go odgruzować. 
 
2.4   Wymiana posadzki  
Wszystkie istniejące warstwy posadzek starych wykładzin, płytek ceramicznych usunąć, za 
wyjątkiem tych, które są w dobrym stanie i zostały zaznaczone na planie (pomieszczenia nr: 
0.04; 0.05; 1.08; 1.09; 1.11; 1.12; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.46).  
Po dokładnym usunięciu starych warstw należy usunąć wszystkie nierówności, a ewentualne 
ubytki wyrównać. Do wyrównania i wypoziomowania podłoża można zastosować 
samopoziomujący, renowacyjny podkład podłogowy. Istnieje na rynku wiele firm 
posiadających w swoim asortymencie podkłady podłogowe, należy zastosować podkład 
zalecany przez producenta  wybranych wykładzin podłogowych. W przypadku podłoża o dużej 
nasiąkliwości dobrze jest przed wylaniem podkładu pokryć podłoże jedną lub dwiema 
warstwami emulsji gruntującej. Przy powierzchniach powyżej 20 m2 wymagane jest 
stosowanie dylatacji pośrednich, które można wykonać z cienkich pasków styropianu. Podłoże 
spękane i nierówne można również naprawić, stosując posadzkę cementową . Montaż 
wykładzin, wg zaleceń producenta.  
Posadzki w pomieszczeniach wykonać z materiałów antypoślizgowych. Pomieszczenia suche 
wykończyć wykładzina PCV.  W pomieszczeniach mokrych płytki gresowe. Na klatkach 
schodowych i korytarzach płytki gresowe antypoślizgowe. Wszystkie posadzki wg zestawienia 
pomieszczeń na rysunkach. Na wszystkich kondygnacjach pozostają stropy istniejące 
wymianie podlega tylko wierzchnia warstwa posadzki i ocieplenie stropu wg planów. 
 
W projekcie zaplanowano również wykonanie dwóch wycieraczek wewnętrznych przy głównych 
wejściach do budynku, o wymiarach: 75x150cm (lokalizacja na planie przyziemia). 
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Są to wycieraczki na wymiar zbudowane z modułów, wpuszczane w posadzkę. W zestawie 
ruszt kratowy ze stali ocynkowanej, mata o konstrukcji nośnej z aluminium z wypełnieniem z 
gumy i rypsu. Np. wycieraczki firmy ACO Vario z Legionowa. Wszelkie uwagi montażowe 
konsultować z producentem. 
 

2.5  Odnowienie tynków wewnętrznych, położenie nowych okładzin  
Do wyrównania ubytków w tynku należy zastosować cementową zaprawę wyrównującą. Przed 
ich użyciem podłoże należy odpowiednio przygotować. Wszystkie osypliwe i luźno trzymające 
się fragmenty tynku, stare lamperie, okładziny ścienne należy bezwzględnie usunąć zaś 
miejsca przeznaczone do wypełnienia zaprawą, koniecznie zagruntować emulsją gruntującą, 
tynki są w dobrym stanie technicznym zakłada się ,że do skucia będzie około 20% 
uszkodzonych tynków. Po uzupełnieniu i wyrównaniu podłoża, na całej powierzchni należy 
wykonać gładź szpachlową. 

 
Ściany pokryć lateksowymi farbami akrylowymi o satynowym stopniu połysku. Użyć farb 
charakteryzujących się dobrą siłą krycia i przyczepnością do podłoża. Farby muszą być 
odporne na zmywanie, ścieranie i wilgoć. Stosować farby ekologiczne i przyjazne środowisku. 
Farby tworzą oddychające powłoki. Należy pomalować ściany dwukrotnie. Zaleca się 
stosować farby do pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenie. Powierzchnia do 
malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz 
grzybów. Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Rysy, pęknięcia i 
ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami. Połyskowe powierzchnie przeszlifować 
papierem ściernym i dokładnie odpylić. 
Ściany w pomieszczeniach mokrych należy wykonać z płytek gresowych po uprzednim 
przygotowaniu istniejącego starego podłoża bez skuwania starych tynków. 

 
2.6 Elementy wykończenia wnętrz . Rodzaj i parametry materiałów wykończeniowych  
 

Pomieszczenia suche 
• podłoga – wykładzina PCV, parkiet drewniany (w 3 pomieszczeniach biurowych o 

podwyższonym standardzie), płytki gresowe antypoślizgowe (na korytarzach i klatce 
schodowej) 

• ściany – tynki cementowo-wapienne z gładzią malowane farbą lateksową o satynowym 
stopniu połysku (dwukrotne malowanie) 

• sufit – tynki cementowo-wapienne z gładzią szpachlową  
(wszystkie sufity są malowane farbą emulsyjną) 

•  przed malowaniem ścian wymagane jest wykonanie naprawy tynków oraz gładzi 
 
Pomieszczenia mokre 

• podłoga – płytki gresowe antypoślizgowe, 
• ściany – płytki ceramiczne ścienne do wys. 200 cm, powyżej tynki cementowo-wapienne z 

gładzią malowane farbą lateksową o satynowym stopniu połysku (dwukrotne malowanie) 
• sufit – tynki cementowo-wapienne z gładzią szpachlową 

(wszystkie sufity są malowane farbą emulsyjną) 
• płytki ceramiczne ścienne (gat.I) do górnej wysokości drzwi (h= 200 cm) 
• płytki ceramiczne, na ścianach - mocowane na kleju wodoodpornym , elastycznym 
 
Wymagana charakterystyka wykładziny PCV  
• Odporność na wgniecenia       (wg EN 433)         odporna 
• Odporność ogniowa (wg DIN 4102)        Bs1 
• Odporność na ścieranie           (EN-660-1)          Grupa P 
• Właściwości antypoślizgowe (wg DIN 51 130)     R 9 
• Grubość wykładziny                                              2,0 mm 
• Pow. pokryta warstwą ochronną akrylu 
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• Wykładzina homogeniczna  
• Cokoliki systemowe z listwy przyściennej z tworzyw sztucznych  

 
Wymagana charakterystyka posadzek z żywic epoksydowych 
• Odporność na wgniecenia       (wg EN 433)       odporne 
• Odporność ogniowa (wg DIN 4102)        Bs1 
• Odporność na ścieranie           (EN-660-1)          Grupa P 
• Właściwości antypoślizgowe (wg DIN 51 130)     R 9 
• Grubość wykładziny: 3,0 mm  (2 warstwy po 1,5mm) 
• Cokoliki systemowe z listwy przyściennej z tworzyw sztucznych  
 
Wymagana charakterystyka parkietów drewnianych 
• Klepki drewniane parkietowe z drewna liściastego np.dębowe, grubość parkietu=2,2cm; 

wymiary klepek standardowe np. 6x36cm i 6x24cm 
• Kolor parkietu: naturalny dąb 
• Układ parkietu w tradycyjną jodełkę lub wzór bursztynowy (parkiet docinany w sposób 

tworzący tzw. diamentowe połączenia, które oplatają kwadraty z parkietu układanego 
naprzemiennie) 

• połączony z obramieniem 12cm i bordiurą z desek po obwodzie pomieszczenia na ~40-
60cm, np. parkiety pałacowe, dębowe firmy Parkietmann z Piaseczna 

• listwy przyścienne drewniane na wysokość ~3cm 
 

Wymagana charakterystyka płytek gresowych: 
• Nasiąkliwość wodna (wg PN-EN ISO 10545-3 )        0,1 % 
• Mrozoodporność ( wg PN-EN ISO 10545-12 )          wymagana 
• Ścieralność wgłębna ( wg PN-EN ISO 10545 -6 )         130 mm3 
• Odporność na plamienie ( wg PN-EN ISO 10545 -14)   kl.3-5 
• Właściwości antypoślizgowe (wg DIN 51130)                 R9 
• Cokoliki z płytek na wys. 5cm 

 
 Wymagana charakterystyka płytek ściennych: 
• Nasiąkliwość wodna (wg PN-EN ISO 10545-3 )          10 % 
• Odporność na plamienie ( wg PN-EN ISO 10545 -14)  kl.3 
• Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN ISO 10545-4 )   15 

 
Schody wewnętrzne pokryte płytkami gresowymi: 
• Nasiąkliwość wodna (wg PN-EN ISO 10545-3 )        0,1 % 
• Mrozoodporność ( wg PN-EN ISO 10545-12 )          wymagana 
• Ścieralność wgłębna ( wg PN-EN ISO 10545 -6 )         130 mm3 
• Odporność na plamienie ( wg PN-EN ISO 10545 -14)   kl.3-5 
• Właściwości antypoślizgowe (wg DIN 51130)                 R9 
• Cokoliki na wys. 5cm 

 
Schody zewnętrzne, tarasy i pochylnia dla niepełnosprawnych pokryte płytkami 
gresowymi: 
• Nasiąkliwość wodna (wg PN-EN ISO 10545-3 )    < 0,5 % 
• Mrozoodporność ( wg PN-EN ISO 10545-12 )    wymagana 
• Ścieralność wgłębna ( wg PN-EN ISO 10545 -6 ) max 175 mm3 
• Odporność na plamienie ( wg PN-EN ISO 10545 -14) min.kl.4 
• Twardość płytek (wg skali Mosha 1^-10) min.kl.7 
• Właściwości antypoślizgowe (wg DIN 51130)   R9,R 10, R 11, ki. A,B 
 
Uwagi dodatkowe wykonawcze do posadzek i wykładzin ściennych: 
Klasa antypoślizgowości wg normy DIN 51 130 - w zależności od charakteru pomieszczeń. 
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Posadzki pomieszczeń mokrych zabezpieczyć dodatkowo izolacją z folii płynnych + systemowe 
taśmy szczelne na narożach. 
Wykładziny wywinięte na ścianę z rolki lub podcięte pod kątem prostym - wysokość cokołu 10 
cm albo cokoły z listew przyściennych systemowych. 
Przy montażu wykładzin wymagane jest: 
• Wyrównanie podłoża oraz ubytków, 
• Zagruntowanie podłoża 
• Wylanie masy szpachlowej grubości max od 1 do 3,0 mm 
• Zeszlifowanie podłoża, 
• Zastosowanie listew zabezpieczających styk ściany i posadzki 
 
Wymagana charakterystyka sufitów podwieszanych  
• Sufity podwieszane na szkielecie stalowym wg systemu producenta 
• Sufity systemowe z jednokrotnym poszyciem z płyt GK o grubości 1x15mm 
• Wysoki komfort akustyczny (izolacyjność, pochłanianie) 
• Stosunkowa łatwość montażu i demontażu. 
• Przykładowy sufit kasetonowy w systemie Rigips montowany wg zaleceń producenta. 
 
Farby lateksowe wewnętrzne 
Ściany pokryć lateksowymi farbami akrylowymi o satynowym stopniu połysku. Użyć farb 
charakteryzujących się dobrą siłą krycia i doskonałą przyczepnością do podłoża. Zaleca się 
dwukrotne malowanie ścian. Farby muszą być odporne na zmywanie, ścieranie i wilgoć. 
Stosować farby ekologiczne i przyjazne środowisku. Farby tworzą oddychające powłoki. 
Zaleca się stosować farby do pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenie. 
Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, 
zanieczyszczeń oraz grzybów. Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem 
chemicznym. Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami. Połyskowe 
powierzchnie przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odpylić. 
 
Parametry farb lateksowych 
• Typ: 100% czysty akryl 
• Połysk: 6 - 8 mat SS-184184 
• Nakładanie: Wałkiem, pędzlem lub natryskiem 
• Gęstość: 1,37 acc. wg SS-184111  
• Kolor: Biała / Baza A, Baza B, Baza C, może być barwiona w systemie kolorowania NCS 
• Części stałe: 40 % objętościowo  
• Rozpuszczalnik: Woda  
• Aplikacja: Nie malować w temperaturach poniżej 4º C 
• Wydajność: 6 - 9 m2/litr  
• Zmywalność: 5.000 cykli wg SS-184164 
• Czas schnięcia: Sucha w dotyku: 30 min. 
• Następne malowanie: 1 do 3 godz. 
• Całkowite wyschnięcie: 24 godz. 
 
2.7  Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. 
Okna zaprojektowane w odniesieniu do istniejącej stolarki w budynku, ramy PCV w kolorze 
białym, profile 5 - komorowe, szklenie szybami zespolonymi. Okna wyposażone w nawiewniki 
okienne zamykane ręcznie, przepływ powietrza powyżej 45[m3/h]. Ilość sztuk w 1 oknie - 2szt.  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność przygotowania miejsca osadzenia 
zestawu okiennego. Zestawy okienne winny być fabrycznie wykończone i przygotowane do 
montażu w otworze okiennym.  
Należy zastosować parapety zewnętrzne, z blachy tytanowo-cynkowej zabezpieczonej 
antykorozyjnie, malowanej proszkowo lub powlekanej w kolorze dostosowanym do elewacji. 
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Parapety wewnętrzne PCV - podokienniki prefabrykowane – parapety wewnętrzne laminat 
kolor biały - gr. parapetu co najmniej 22mm, szer. 35cm.  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi 
(fabrycznie wykończoną). 
 
Jeśli chodzi o zaprojektowaną stolarkę drzwiową to należy wymienić większość drzwi, przede 
wszystkim tych drzwi które nie spełniają wymaganych szerokości i mają zły stan techniczny 
Wszystkie drzwi zaznaczono na rzutach, szczegóły wg zestawienia stolarki. 
 
Drzwi wewnętrzne, zwykłe, płytowe, drewniane pełne, skrzydła drzwiowe na 3 zawiasach. 
Kolor drzwi w kolorze naturalnego drewna. Szczegóły wg zestawienia. 
Do sanitariatów drzwi PCV. Skrzydła powinny być wyposażone w otwory wentylacyjne. 
Ościeżnice drzwiowe w pomieszczeniach mokrych stalowe, skrzydła drzwiowe na 3 zawiasach, 
należy wyposażyć w samozamykacze zawiasowe. Kolor drzwi jasny w kolorze naturalnego 
drewna. 
Drzwi zewnętrzne – PCV częściowo przeszklone , pełne do pomieszczeń technicznych , bramy 
garażowe rolowane  na prowadnicach, z silnikiem i automatycznym otwieraniem. Kolor drzwi 
biały PCV i szary grafitowy RAL 7031. 

 
2.8  Zadaszenie 
Zadaszenie przy przebudowywanej rampie w miejscy występowania pochylni dla 
niepełnosprawnych wykonać z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze grafitowym RAL 7031. 
Istniejące wsporniki z dwuteowników I160 w rozstawie co 60cm oczyścić i zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Na nowym stelażu stalowym wykonać obudowę z blachy o wysokości 40cm, 
malowanej w kolorze grafitowym, rozwiązać wg rysunku detalu. Blacha musi być położona 
zarówno od góry ,dołu i frontu dwuteowników tworząc zabudowę ze wszystkich stron w formie 
prostopadłościanu. Dwuteowniki nie mogą być widoczne od spodu a zabudowa ma stanowić 
reprezentacyjny charakter. Szczegóły konstrukcyjne na rys. detalu. Część zadaszenia do rozbiórki 
(wg planu przyziemia). 
Zadaszenie przy wejściu głównym do budynku od frontu, od boków i od spodu obłożyć blachą 
tytanowo-cynkową w kolorze grafitowym RAL 7031 w sposób analogiczny jak przy zadaszeniu 
rampy, z tą różnicą że istniejąca konstrukcja daszku jest z płyty żelbetowej wspornikowej i 
podkonstrukcja pod obudowę jest ze stalowej ramy z profili zamkniętych. Obudowa z blachy o 
wysokości 50cm została wykonana na nowym stelażu stalowym będącym konstrukcją samonośną. 
Szczegóły konstrukcyjne na rys. detalu. 
Zadaszenia systemowe nad wejściami do pomieszczeń technicznych budynku wykonane z 
materiałów wysokiej jakości aluminium malowane proszkowo oraz ze szkła bezpiecznego. W 
projekcie zastosowano dwa daszki o wymiarach: 100x160cm i jeden: 120x200cm. Projektowane 
zadaszenie systemowe przygotowane do samodzielnego montażu przy użyciu systemowych 
podpór pośrednich. Szczegóły konstrukcyjne na rys. detalu. 
 
2.9 Obróbki blacharskie.  
Wszystkie stare obróbki blacharskie do wymiany na nowe z blachy cynkowo-tytanowej o 
grubości 0,6 mm.  
 
2.10   System odwodnienia.  
Wszystkie stare rynny i rury spustowe do wymiany na nowe z blachy cynkowo-tytanowej. 
Rozmieszczenie poszczególnych elementów pozostaje w tym samym miejscu co w oryginale, z 
tą różnicą że należy uwzględnić warstwę ocieplenia ścian styropianem i zachować  
odpowiednie średnice i przekroje takie same jak istniejące. 
 
2.11  Demontaż rampy załadunkowej i przebudowa na pochylnie dla niepełnosprawnych. 
Istniejącą wspornikową, żelbetową rampę załadunkową rozebrać w całości. W miejscu rampy 
wykonać nową pochylnie dla niepełnosprawnych oraz schody wejściowe. Projektowana 
pochylnia ma spadek 8% w części zadaszonej i 3% w części niezadaszonej.  
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Pod projektowaną pochylnie wykonać ławę fundamentową o szerokości 30cm i wysokości 
30cm zbrojoną podłużnie 4 prętami #10 stali AIII-N oraz strzemionami #6 co 20cm. Wszystkie 
fundamenty zabezpieczyć przeciwwodnie 2x papą termozgrzewalną. Schody zewnętrzne i 
płytę pochylni zaprojektowano jako betonowe. Płyta pochylni jest żelbetowa beton  C20/25 
zbrojona środkiem siatką #10mm co 15cm, grubość płyty 15,0cm. Schody zewnętrzne należy 
wykonać z betonu C20/25 zbrojonego dodatkowo zbrojeniem rozproszonym. Szczegóły 
konstrukcyjne na rys. detalu. 

 
2.12 Kanały wentylacyjne 
Obiekt posiada istniejącą sprawną wentylację grawitacyjną  w budynku dwukondygnacyjnym 
oraz instalacje wentylacji wyciągowej w budynku jednokondygnacyjnym. Istniejące kanały 
wentylacyjne na dachu budynku jednokondygnacyjnego należy wymienić na nowe o takich 
samych średnicach. W pomieszczeniach należy wymienić kratki wentylacyjne na nowe. 
Drożność kanałów oraz podłączenie poszczególnych kanałów do danego pomieszczenia po 
wykonanym remoncie sprawdzić na podstawie opinii kominiarskiej. 
Dodatkowo zastosowano wentylację stropodachu nad budynkiem dwukondygnacyjnym, który 
ocieplamy granulatem z wełny mineralnej. Szczegóły montażowe wg rys. detalu. 
W projekcie zaplanowano wymianę kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach (kratki 
wentylacyjne ścianne i sufitowe wewnętrzne oraz ścienne zewnętrzne) i zastosowanie nowych 
4 kratek na elewacji frontowej (projektowana wentylacja stropodachu). 
 
2.13 Prace rozbiórkowe 
Wszystkie prace rozbiórkowe, przebicia, wykłucia oraz poszerzenia otworów wykonywać z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji oraz należytą ostrożnością. 
Przed przystąpieniem do prac należy odpowiednio zabezpieczyć konstrukcje budynku przed 
możliwymi uszkodzeniami. Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych 
elementów konstrukcji budynku i w miarę potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub 
wzmocnienia konstrukcji. Montaż nowych instalacji sanitarnych , elektrycznych, urządzeń 
sanitarnych i armatury  wg projektu instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. 
 
2.14 Projektowana nawierzchnia placu manewrowego 
Istniejącą nawierzchnie z sześciobocznej kostki betonowej o grubości 12cm, tzw. „trylinki” 
należy zostawić, na tym wyłożyć nowe podłoże: warstwę piasku stabilizowanego cementem w 
stosunku 1:5 grubości około 10cm i na wierzch nową nawierzchnię z kostki brukowej szarej 
(grubość nowej kostki 8cm, szczegóły wg specyfikacji technicznej). Całość placu 
manewrowego na tyłach budynku podniesie się o około 18cm.  
Łączna powierzchnia placu z nową nawierzchnią: ~507,00 m². 
Odwodnienie należy zapewnić nadając nawierzchniom normatywne spadki podłużne i 
poprzeczne odtwarzając istniejące spadki nawierzchni. Spływ wody powinien odbywać się do 
istniejącej studzienki na placu, która została podwyższona o wysokość ok. 20cm. Krawężnik 
istniejący betonowy wibroprasowany na ławie betonowej o szerokości 30 cm do przełożenia 
wyżej tak aby pasował do nowego poziomu placu. 
 
2.15  Wymiana opaski wokół budynku. 
Wykonać należy opaskę betonową wokół budynku w miejscach gdzie nie ma terenów 
utwardzonych, lokalizacja zaznaczona na planie przyziemia i na zagospodarowaniu terenu). 
Opaskę wykonać z kostek betonowych grubości 6cm i szerokości 50cm, ułożonych w spadku 
3% zakończoną krawężnikiem trawnikowym wtopionym na równi z powierzchnią opaski, 
ułożona na warstwie piasku stabilizowanego cementem 1:5. Wykonanie opaski betonowej 
wymaga wymiany gruntu przy ścianach piwnicznych na piasek lub pospółkę dobrze 
przepuszczającą wodę. Łączna długość opaski betonowej w projekcie to ok. 63,00 mb. 
 
2.16  Założenie izolacji przeciwwodnej. 
Projekt zakłada założenie izolacji przeciwwodnej na zewnętrznych ścianach piwnicznych oraz 
ścianach zewnętrznych parteru w postaci płynnej folii izolacyjnej na bazie żywic akrylowych, 
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na wysokość 110cm od poziomu terenu (rozwiązanie wg rys. detalu). Nakładanie i grubość 
warstwy minimalnej wg zaleceń producenta. 
  
2.17 Obudowa osłonowa śmietnika. 
Należy zainstalować typową systemową obudowę śmietnika o konstrukcji stalowej z 
wykończeniem drewnianymi panelami w układzie poziomym. Wymiary zewnętrzne 
2,20mx4,3m, wysokość 2,35m. Konstrukcja nośna osłony śmietnikowej: z profili stalowych 
zamkniętych 80x80x3mm, elementy stalowe ocynkowane ogniowo, dach kryty blachą 
trapezową, ocynkowana taśmowo, z biegnąca dookoła attyką o wysokości 15 cm, 
odwodnienie zintegrowane w dachu, wyjście naziemne poprzez podpory. Sposób mocowania 
obudowy: do zakotwienia na projektowanych fundamentach plytowych lub blokowych, wg 
zaleceń producenta. 
Materiał elewacji: ściany boczne i tylna z paneli z drewna w układzie poziomym listew (kolor: 
orzech). Obudowa powinna charakteryzować się estetycznym wykończeniem z 
zastosowanymi materiałami wysokiej klasy, np. systemowe osłony śmietnikowe typu Luna 
firmy Ziegler. Szczegóły rozwiązania wg rys. detalu. Wszelkie uwagi montażowe konsultować 
z producentem. 
 
2.18  Ławki i kosze zewnętrzne. 
Przy placu manewrowym oraz projektowanej pochylni dla niepełnosprawnych i schodach 
zewnętrznych zaplanowano ławki i kosze zewnętrzne. 
Projektowana ławka z oparciem z elementami betonowymi prefabrykowanymi o wymiarach 
206x49cm, wys. siedziska 40cm i wys. oparcia 73cm. Ławka wolnostojąca z elementami 
bocznymi z betonu plukanego lub gładkiego, siedzisko i oparcie z listew z drewna iglastego, 
impregnowane i lakierowane w kolorze: orzech. Np. ławka typu SONJA firmy Ziegler. 
Łączna ilość ławek w projekcie: 5 sztuk. 
Projektowany kosz na śmieci 50l, element prefabrykowany betonowy o wymiarach 50x50cm i 
wys. 72cm. Kosz wolnostojący z betonu plukanego z drewnianym olistwowaniem, w zestawie 
z ocynkowanym ogniowo pojemnikiem wewnętrznym, beton plukany w standardowym kolorze: 
bialo-szarym, a drewno:  Iglaste, lakierowane w kolorze: orzech. 
Kosz bez zamkniecia, w celu opróżnienia nalezy wyjac pojemnik wewnetrzny. Np. kosz typu 
MESA firmy Ziegler. 
Łączna ilość koszów w projekcie: 4 sztuki. 
Należy dobrać kolorystycznie listwy drewniane ławki do koloru listew osłonowych śmietnika: 
orzech. Dokładne rozmieszczenie na planie zagospodarowania terenu. Wszelkie uwagi 
montażowe konsultować z producentem. 
 
2.19  Wymiana ogrodzenia terenu i remont murku zewnętrznego. 
Projekt zakłada wymianę istniejącego ogrodzenia na nowe systemowe ogrodzenie panelowe o 
wysokości 180cm (usytuowanie wg planu zagospodarowania terenu). Ogrodzenie wykonane z 
gotowych paneli stalowych zamocowanych w betonowej podmurówce o wys.20cm, wszystkie 
elementy stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7031. 
Ogrodzenie terenu jest podzielone na powtarzalne moduły i w całości rozwiązane systemowo 
np. ogrodzenie typu OMEGA firmy DRU-MAR-Systemy Ogrodzeniowe z Trzebnicy. Łączna 
długość ogrodzenia panelowego w projekcie to 88,80 mb. 
Remont istniejącego murku zewnętrznego od strony południowej (ul. Obrońców Pokoju): 
skucie tynków, osuszenie, uzupełnienie ubytków w murze i rys i pęknięć, nałożenie nowego 
tynku i pomalowanie murku w sposób analogiczny do cokołu budynku.  
Łączna długość murku w projekcie to ok. 5,05 mb, wysokość ok. 100cm. 
 
2.20  Projektowana konstrukcja pod kolektory słoneczne. 
Projekt zakłada wykonanie 3 belek stalowych dwuteowych I120 o długości 4,0 m i 
przymocowanie ich kotwami wklejanymi M12 np. HILTI do ścianek ceglanych w istniejącym 
stropodachu z płyt korytkowych (16 kotew dla trzech belek). Do dwuteowników należy 
przymocować konstrukcję wsporczą wg systemu producenta kolektorów. 
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Wszystkie elementy stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7031 
oraz zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
3. Prace związane z termomodernizacją budynku obejmują : 
• docieplenie ścian fundamentowych w piwnicy na całej wysokości, z izolacja przeciwwodna 
wraz z masą klejącą w postaci płynnej folia izolacyjna na bazie żywic akrylowych do 
wysokości 110cm ponad gruntem, nakładanie wg. zaleceń producenta. Płyta termoizolacyjna 
ze styropianu o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną EPS 200 (FS 30) – 
10cm, warstwa zbrojąca z zaprawy klejowo-szpachlowej z zatopioną siatką z włókna 
szklanego. Na części ściany poniżej poziomu terenu (izolacja przeciwwilgociowa) podkładowa 
powłoka izolacyjna i folia izolacyjna  
• Remont elewacji obejmuje naprawę spękań, usunięcie uszkodzonych warstw, skucie 
odspajających się tynków, naprawę szczelin, uzupełnienie ubytków. 
• Docieplenie do wysokości cokołu wynoszące około 1,10m od poziomu terenu należy 
wykonać z tynków mozaikowych. Tynk mozaikowy należy położyć jako warstwa zewnętrzną 
bezspoinowego systemu ociepleń na styropian pokryty warstwą kleju z zatopioną siatką 
zbrojącą. Należy pamiętać o przeszlifowaniu powierzchni w celu uzyskania idealnej gładkości 
elewacji, a następnie zagruntowaniu jej wskazanym przez producenta preparatem przed 
położeniem tynku.  
• docieplenie elewacji budynku dwukondygnacyjnego warstwą 10 cm styropianu EPS 100 
(FS 20) z wykonaniem tynku akrylowego, likwidacja mostków termicznych 
• docieplenie elewacji budynku jednokondygnacyjnego warstwą 15 cm styropianu EPS 100 
(FS 20) z wykonaniem tynku akrylowego, likwidacja mostków termicznych 
• demontaż i wymianę rynien i rur spustowych, 
• wymiana parapetów zewnętrznych 
• dostosowanie obróbek blacharskich do nowo projektowanego ocieplenia 
• dostosowanie instalacji elektrycznych, istniejących klimatyzatorów ściennych i opraw 

oświetleniowych przy wejściach do nowego ocieplenia 
• dostosowanie z odpowiednią wymianą kratek nawiewnych na elewacji 
• zabezpieczenie istniejących przewodów odprowadzających i uziemiających (zgodnych z 

normą) i umieszczenie ich w rurach PCV, z zastosowaniem złącz kontrolnych w puszkach 
PCV podtynkowych lub posadzkowych (dotyczy ocieplania styropianem), 

 
Należy wykonać nową opaskę wokół budynku (w miejscach gdzie nie ma terenów 
utwardzonych), istniejące chodniki należy przełożyć w pasie 100cm od budynku. Projekt 
zakłada założenie izolacji przeciwwodnej w postaci płynnej folii izolacyjnej na bazie żywic 
akrylowych , nakładanie i grubość warstwy minimalnej wg zaleceń producenta.  Remont 
opaski wymaga wymiany gruntu przy ścianach piwnicznych na zagęszczony piaskiem 
gruboziarnistym lub pospółką (gruntem dobrze przepuszczającym wodę).  
 

 Należy wymienić zarówno zniszczone jak i nowe parapety zewnętrzne ,istniejące nie 
pasują do rozwiązań projektowych i grubości ocieplenia.  
 

Wszystkie rury spustowe przylegają obecnie do ścian elewacyjnych bądź umieszczone 
są we wnękach. Ściany będą docieplone i rury spustowe na całej ich wysokości (od rynny, 
łącznie z kolanem i pierwszym członem przykanalika) muszą być zdemontowane i ponownie, 
ale już z nowych materiałów, zamontowane  na zewnętrznej powierzchni ściany ocieplonej. 
Przesunięcie o kilkanaście cm rury spustowej powoduje wymianę króćca rewizyjnego i kolanka 
a także skrócenie pierwszego segmentu rury przykanalika. W czasie tej operacji należy 
pozostający bez zmian przykanalik (od wymienionej rury do najbliższej studzienki, dokładnie 
oczyścić, przepłukać). Aktualnie przykanaliki są szczelne i drożne. Jest w nich niewiele osadu, 
który da się łatwo wypłukać.  
 

 Uszkodzony tynk ścian zewnętrznych skuć a w miejscach skucia zastosować podklejki 
styropianem ok. 2cm 
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 Widoczne drobne zarysowania ścian zewnętrznych na tynku od strony zewnętrznej budynku 
powinny być usunięte poprzez pokrycie siatką stalową podczas najbliższych prac 
termomodernizacyjnych. Ściany są w dobrym stanie technicznym.  W przypadku wykrycia w 
czasie prac remontowych większych zarysowań i spękań ,ściany murowe wzmocnić między 
innymi przez zbrojenie spoin prętami stalowymi na zaprawie cementowej, pręty o średnicy 6 
mm dopasowane do szerokości spoin. Przed wzmocnieniem elementu wypełnia się zaprawą 
cementową wszystkie rysy i spękania, następnie usuwa tynk z obu stron ściany (co najmniej 
na 50 cm z obu stron pęknięcia lub rysy), usuwa zaprawę ze spoin na głębokość 2–3 cm (co 
najmniej z 2–3) spoin powyżej i poniżej rysy). 
Po dokładnym oczyszczeniu spoin i powierzchni ściany z resztek zaprawy i po zmyciu ich 
wodą spoiny wypełnia się zaprawą cementową co najmniej marki M-7 i wciska w nią pręty 
stalowe odpowiedniej długości. Pręty daje się nie rzadziej niż co 3 spoinę. Po wciśnięciu 
prętów uzupełnia się zaprawę w spoinach, a po jej związaniu ścianę tynkuje się .Spękane 
ściany można również zbroić prętami o konstrukcji spiralnej ze stali nierdzewnej w systemie 
wzmocnień np. firmy Helifix . Pręty o średnicy 6 mm, mogą być stosowane jako zbrojenie 
podłużne ścian. Wysoka wytrzymałość stali w połączeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia 
bardzo efektywny rodzaj wzmocnienia, przenoszący naprężenia rozciągające w murze przy 
jednoczesnej znacznej odkształcalności konstrukcji. 
 
3.1 Prace związane z termomodernizacją stropodachów obejmują: 
3.1.1 Budynek dwukondygnacyjny 
• docieplenie stropodachu poprzez nadmuchanie warstwy ocieplającej z granulatu szklanej 

wełny mineralnej grubości około 16cm (przestrzeń jest w spadku więc wartości grubości 
warstwy mogą się wahać od 15do25cm) 

• wykorzystanie istniejących otworów nawiewnych w elewacji frontowej wraz ze zmianą 
kratek nawiewnych na nowe (lokalizacja wg rysunku elewacji) 

• wykonanie kominków wentylacyjnych , do wentylacji wywiewnej nadmuchanego 
ocieplenia (przez górną warstwę stropodachu) 

• uwzględnienie nowych opierzeń przy montażu kominków wentylacyjnych stropodachu 
oraz elementów obróbki blacharskiej dostosowując je do grubości ocieplenia, oraz 
ewentualnie częściową wymianę pokrycia dachu naruszoną podczas wykonania tych prac 

 

Materiał izolacyjny: skalna wełna mineralna np. Granulat Granrock Rockwool wdmuchuje się 
lub wtryskuje przy użyciu specjalistycznego sprzętu pneumatycznego przez otwory 
technologiczne wywiercone w dachu, później należy je zasklepić (izolacja cieplna 
wykonywana jest metodą mechanicznego wdmuchiwania granulatu na sucho za pomocą 
specjalnych agregatów nasypowych) 
Wykorzystując wykonane wcześniej otwory technologiczne należy wykonać otwory 
wentylacyjne w dachu zakończone kominkami z blachy wykończone obróbką blacharską i 
zaizolowane papą termozgrzewalną. Wentylację i ilość kominków umieścić zgodnie z 
zaleceniami producenta granulatu. (Łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych 
powinna wynosić minimum 0,002 powierzchni dachu). 
Dodatkowo stropodach jest wentylowany istniejącymi otworami wentylacyjnymi w ścianie 
elewacji frontowej (4 kratki wg rysunku). Otwory wykończyć ścienną kratką wentylacyjną. 
 
3.1.2 Budynek jednokondygnacyjny 
• Docieplenie  stropodachu  poprzez przymocowanie płyt styropianu laminowanego 

obustronnie  papą  podkładową na  welonie  szklanym P/64/1200  
/ Styropapa – grubości 15cm:  
 Wymiary ( dług./szer./grub.)(mm):  1000/1000/150. 

Gęstość pozorna (kg/m³):20. 

Współczynnik przewodzenia ciepła ג [W/(mK)] :0.039 

Chłonność  wody po 24h[%] : 0.27 

Temperatura użytkowania [°C] : do +80 
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Palność: samogasnące 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą [kPa]:powyżej 300 

Mocowanie do podłoża: klejem elastomer bitumicznym, klejami poliuretanowymi lub 
łącznikami mechanicznymi,  

• Płyty wykonane są w następującym układzie warstwowym: papa podkładowa, przyklejona 
do płyt styropianowych lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy. Do produkcji płyt używany 
jest styropian samogasnący (typu EPS 038, EPS 036), płyty mogą też występować w 
postaci oklejanych dwustronnie. 

• Płyty izolacyjne powinny być układane na niepalnych podłożach np. z blach 
pofałdowanych czy płyt żelbetowych, mogą być też układane na istniejącym pokryciu 
papowym. 

• Podłoże pod płyty izolacyjne powinno być czyste i suche. Powierzchnię ocieplaną należy 
zagruntować emulsyjną masą asfaltową lub klejem w zależności od masy klejącej. 

• Masę klejącą stanowić może lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco bądź 
kleje objęte normami po sprawdzeniu ich przydatności do przyklejania płyt izolacyjnych. 

• Płyty izolacyjne mogą być przyklejane do powierzchni ocieplanej na dwa sposoby w 
zalezności od podłoża na którym są stosowane. W przypadku podłoża płaskiego lepik 
rozprowadza się na uprzednio zagruntowanym podłożu, a następnie przyciska się do tej 
powierzchni płyty izolacyjnej. Natomiast w przypadku powierzchni nierównych mase 
klejącą rozprowadza się na powierzchni płyty izolacyjnej, a nastepnie stroną pokrytą 
lepikiem dociska do podłoża i boków płyt już ułożonych. 

• Proces ocieplania płytami izolacyjnymi kończy się poprzez zabezpieczenie całej 
powierzchni warstwą papy wierzchniego krycia (termozgrzewalną lub tradycyjną) 
dopuszczoną do stosowania aprobatą techniczną. 

 

VIII. Technologia ocieplenia ścian zewnętrznych 
 

1. Technologia bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych. 
Proponowana technologia bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych polega na 
odpowiednim nałożeniu na ściany warstwy materiału termoizolacyjnego oraz warstwy 
zbrojeniowej i warstwy wyprawy tynkarskiej. Wszystkie warstwy systemu termoizolacyjnego 
winny być wykonane wg przyjętego systemu docieplania, posiadającego aktualną aprobatę 
techniczną ITB. Płyty ocieplające mocować do ściany za pomocą zaprawy klejowej i łączników 
mocujących. Proponuje się rozważenie zastosowania jednego z polskich rozwiązań 
systemowych. Jest to technologia sprawdzona, dobra i ekonomicznie uzasadniona. Jest na 
bieżąco udoskonalana, ma aktualne atesty  
i aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej. Przedstawiciele firm świadczą doradztwo 
techniczne na budowie, pomagają rozwiązać pojawiające się trudne problemy. Są w kraju 
stosowane inne systemy dociepleń firm zagranicznych charakteryzujące się niekiedy lepszymi 
parametrami niektórych materiałów, ale są one znacznie droższe. Wybór systemu ocieplenia 
ścian pozostawia się Inwestorowi i przyszłemu wykonawcy robót budowlanych. Szczegółowe 
informacje zawierające technologię wykonywania prac dociepleniowych zawiera specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przedłożona inwestorowi wraz z 
przedmiarem robót i kosztorysem. 
 
 
 

2 .Zalecenia ogólne 
Podstawowymi podłożami dla których stosuje się system docieplenia metodą lekką 
mokrą są zgodnie z Decyzją ITB, podłoża murowane ,ściany otynkowane. Podłoże powinno 
być skontrolowane przez wykonawcę robót. 
 

3. Przygotowanie podłoża 
Ściany otynkowane starannie opukać, zwracając uwagę na dźwięk przytłumiony, świadczący o 
słabym powiązaniu tynku z podłożem. W takim przypadku tynk należy usunąć. 
Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać zaprawą. Całą 
powierzchnię spłukać wodą z hydrantu. 
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Ściany pokryte powłokami malarskimi o pewnym powiązaniu z podłożem oczyścić i wykonać 
próbę przyczepności materiału izolacyjnego. Powłoki malarskie lub tynki cienkowarstwowe, 
które łuszczą się i odspajają od podłoża, należy usunąć za pomocą szczotek drucianych, 
piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem, preparatami chemicznymi lub w inny sposób. 
Każdorazowo na oczyszczoną powierzchnię nanieść pędzlem lub przy użyciu wałka środek 
zwiększający przyczepność (gruntujący) mas klejących. 
Zniszczone, nierówne, malowane podłoże -  jeżeli stan powierzchni nie pozwala na 
bezpośrednie klejenie płyt izolacyjnych należy wykonać podkład wyrównawczy, jeżeli zachodzi 
potrzeba zbrojony siatką stalową. 
 

4. Styropian-wymagania. 
Płyty styropianowe  EPS 100 (FS 20) i EPS 200 (FS 30) powinny odpowiadać wymaganiom 
normy dla wyrobów EPS - PN-B 20132:2005 . Zastosowania wyrobów EPS wg PN-B 
20132:2004 określają zastosowanie płyt EPS 100 (FS 20) między innymi  jako ocieplenia ścian 
– płyty o podwyższonej wytrzymałości zalecane przy obiektach użyteczności publicznej 
(możliwość uderzeń). Płyty EPS 200 (FS 30) – ocieplenie poniżej poziomu terenu o 
podwyższonej  odporności na wilgoć i korozję biologiczną 
 

5.  Warstwa bazowa 
Tynk akrylowy lub mineralny nakłada się na przygotowane podłoże. Podłożem dla tynku jest 
tzw. warstwa bazowa, którą stanowi siatka z włókna szklanego zatopiona w masie klejącej. 
Grubość warstwy bazowej wynosi min. 3mm. 
Ogólnie zaleca się zastosowanie w warstwie bazowej siatki z włókna szklanego o masie 150 - 
200 g/m ułożonej w sposób zapewniający jej ciągłość na całej powierzchni ścian budynku. 
Zabezpieczenie takie jest wystarczające przy instalowaniu systemu powyżej 2 m od poziomu 
terenu. Warstwa docieplenia od pierwszego rzędu płyt izolacyjnych do 2 m wysokości  wymaga 
dodatkowego wzmocnienia. W takim przypadku należy zastosować kombinację dwu siatek 
zatopionych oddzielnie w masie klejącej lub jedną siatkę o odpowiedniej gęstości. Siatki 
zatapiać w masie klejącej pionowymi pasami. 
W narożach należy stosować stalowe narożniki systemowe - zatapiane pod siatką z włókna 
szklanego. 
Na cokole stosowana mieszanina kruszyw marmurowych i piasków kwarcowych (tynk 
mozaikowy). Przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjno-ochronnych cienkowarstwowych 
wypraw tynkarskich  
 
6.  Podłoże warstwy bazowej 
Powierzchnia płyt izolacyjnych musi być równa, czysta i sucha. 
W tym celu przeciera się powierzchnię styropianu papierem ściernym. Luźne okruchy 
izolacji należy usunąć. Łączniki do izolacji nie mogą wystawać ponad powierzchnię 
płyt izolacyjnych. Krawędzie powinny być ostre. Na złączach płyt nie może występować masa 
klejąca. 
 

7.  Siatki z włókna szklanego 
Siatki z włókna szklanego są stosowane jako zabezpieczenie materiału izolacyjnego przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zatopione w masie klejącej, tworzą warstwę bazową 
zapewniającą trwałe podłoże dla tynków. Ciągła warstwa bazowa, szczelnie osłaniająca 
materiał izolacyjny, stanowi pewne zabezpieczenie przed parciem wiatru. Siatki zabezpieczone 
są dyspersją winylowo -akrylową.  
 

8.  Podkład pod tynk 
Wykonanie podkładu zalecane jest do gruntowania podłoży pod tynki akrylowe. Szczególnie 
zalecany przy termomodernizacji. Podkład zapewnia uzyskanie dokładnej kolorystyki tynku, 
szczególnie w przypadku jasnych kolorów. Pokrycie tym podkładem szarej powierzchni warstwy 
bazowej zapewnia intensywność barwy tynku. Istotną zaletą podkładu jest możliwość kontroli 
jakości przygotowania podłoża pod tynki. Po nałożeniu podkładu wyraźnie widoczne są 
miejsca, w których popełniono błędy na etapie przygotowania podłoża. Pozwala to na 
uniknięcie kosztownych i często nieskutecznych poprawek po nałożeniu tynku. 



 
 

 

 

 NIP 949 167 36 28 
 ul. Róży Wiatrów 13/3  
 53-023 Wrocław 
 tel. 603 950 959  
 mail lukszleper@o2.pl 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 
ADAPTACJA I REMONT BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W 

MIELCU PRZY UL. GŁOWACKIEGO 5 NA POTRZEBY URZĘDU 
GMINY MIELEC I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

str. 23 
 

MARZEC 
2013 

 

  

Gruntowanie podkładem zapewnia uzyskanie powłoki będącej warstwą buforową pomiędzy 
podłożem i tynkiem - poprawia przyczepność i własności dyfuzyjne przegrody. 
 

9.   Zasada zabezpieczania krawędzi 

 
Rys 1: Zasada zabezpieczania krawędzi 

a) wariant powyżej 2 m od gruntu, b) wariant poniżej 2 m od gruntu (2 siatki w warstwie bazowej) 

 
Rys 2 : Zasada zabezpieczania otworów 
Pas siatki standartowej (1) o szerokości dopasowanej do wymiarów ościeża, 
mocowany jest do podłoża przed przyklejeniem płyt izolacyjnych. 
a) szczegół montażu siatek w ocieplanym narożu okiennym. 
 
W narożu budynku są wklejane systemowe narożniki stalowe. Zakład siatki w narożu wynosi 
200 mm. Należy stosować zasadę, że każda krawędź powinna być zabezpieczona dwoma 
siatkami (wvs. do 2 m od poziomu gruntu). Niezależnie od miejsca na budynku zasada ta 
powinna być respektowana. Ze względów praktycznych na rysunkach szczegółów systemu, 
projektant nie pokazuje sposobu zabezpieczenia krawędzi, pozostawiając to wykonawcy. Na 
przykładzie ościeży na rys. 14 pokazano jak powinny być zabezpieczone krawędzie wokół 
otworu okiennego. 
 
10.   Wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu 
Płyty styropianu należy Umocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi), z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Aby zapewnić właściwe przewiązanie w 
narożniku budynku, płyty powinny naprzemiennie wystawać na grubość styropianu. Na całej 
powierzchni ocieplanej ściany powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest 
wystąpienie masy klejącej w spoinach.  
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W przypadku ścian z elementów wielkopłytowych, styki płyt izolacyjnych nie mogą pokrywać się 
ze złączami elementów prefabrykowanych. W tym celu należy odpowiednio do spoin podłoża 
przyciąć styropian. Aby styki poszycia nie pokrywały się ze stykami płyt ocieplenia konieczne 
jest odpowiednie przycięcie styropianu. Pomiędzy arkuszami poszycia należy pozostawić 
pionowe i poziome szczeliny, umożliwiające swobodne rozszerzanie płyt. 
 

11.  Ocieplenie zagłębione w gruncie 
Docieplenie części ściany zagłębionej w gruncie. Warunki wilgotnościowe są w tym przypadku 
niekorzystne. Konieczne jest dokładne uszczelnienie styku materiałów dociepleniowych ze 
ścianą. Powierzchnię tynku zaleca się pokryć środkiem zabezpieczającym w postaci  
podkładowej powłoki i foli izolacyjnej. 
 

 
IX. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 
1. powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 
     Obiekt składa się z budynku dwukondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego oraz 

budynku jednokondygnacyjnego o łącznej powierzchni użytkowej 1219,61m2, (nie 
przekroczona dopuszczalna strefa pożarowa 8000 m2).Wysokość budynku wynosi 5,5m-
9m. Budynek zakwalifikowano jako niski do 12m (maksymalna wysokość budynku 
dwukondygnacyjnego to 9m) 

 
2. odległość od obiektów sąsiadujących 
     Od strony zachodniej znajduje się budynek mieszkalny w odległości 6m . Od strony 

południowej znajduje się ulica Obrońców Pokoju , od strony wschodniej znajduje się 
wewnętrzna droga dojazdowa i ul. Głowackiego , od strony północnej plac manewrowy i 
pas zieleni. 

 
3. parametry pożarowe występujących substancji palnych,  
    W budynku nie przewiduje się składowania, używania substancji pożarowo 

niebezpiecznych, znajdować się będą tylko stałe materiały palne stanowiące wyposażenie 
biura 

 
4. ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
    W budynku nie ma pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem. 
 
5. przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
     Zgodnie z zasadami przyjętymi dla obiektów o kwalifikacji do kategorii zagrożenia ludzi nie 

wylicza się gęstości obciążenia ogniowego natomiast dla pomieszczeń technicznych i 
magazynowych faktyczna gęstość obciążenia ogniowego nie powinna przekraczać 500 
MJ/m2 

 
6. kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach; 
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    Budynek zalicza się do kategorii ZL III – użyteczności publicznej. Nie przewiduje się 
pomieszczeń do przebywania powyżej 50 osób. 

 
Łączna ilość osób w budynku nie przekracza 90 w tym ilość osób na poszczególnych 

kondygnacjach wynosi: 
- piwnica (pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych 

samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie) 
- parter (70 osób) 
- piętro I (20 osób) 
 
7. podział obiektu na strefy pożarowe; 
     Budynek stanowi jedną strefę pożarową ZLIII,  
 
8. klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 
 

Część przebudowywaną budynku zalicza się do kategorii ZL III o klasie „D” odporności 
pożarowej, obniżonej z klasy „C” zgodnie z 3.[114 ] (Dz.U. Nr 75, poz. 690) Gdy poziom 
stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niż 9 m nad 
poziomem terenu.  

 
Dla której poszczególne elementy budowlane powinny posiadać odporność ogniowa i stopień 

rozprzestrzeniania ognia jak w tabeli: 
 

Klasa odporności 
pożarowej  
budynku 

 Klasa odporności ogniowej elementów budynku  

 główna  
konstru
kcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop ściana 
zewn
ętrzn
a 

ściana wewnętrzna przekrycie 
dachu 

"D" R 30 (-) RE I 30 E I 30  
 

(-) (-) 

 
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostaną z materiałów NRO. Wszystkie 

projektowane elementy budowlane spełniają powyższe warunki. W budynku wydzielono 
pożarowo pomieszczenia techniczne (ściany i stropy REI60, drzwi EI30).  

 
9. warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 

przeszkodowe 
 
Z kondygnacji zaprojektowano wyjście na klatkę  schodową ewakuacyjną i dalej na zewnątrz 

budynku. 
 
Dojścia ewakuacyjne  o długości nie przekraczającej  30 m przy jednym dojściu i 60m przy 

dwóch dojściach. Od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do 
wyjścia ewakuacyjnego są  zapewnione przejścia ewakuacyjne, o długości nie 
przekraczającej  40 m 

Korytarze prowadzące na drogę ewakuacyjną mają szerokość  nie mniejszą niż 
140 cm. Drzwi ewakuacyjne szerokość w świetle otwarcia min. 90 cm dla pomieszczeń, w 

których będą przebywać ludzie.. 
 
Dla zapewnienia wymaganego oświetlenia na drogach ewakuacyjnych projektuje się 
wyposażenie części opraw pracujących w trybie normalnym w moduły zapewniające 
załączenie się oprawy w czasie poniżej 2s oraz pracę oprawy po zaniku napięcia przez czas 
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2h i dających natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej na poziomie 1 lx. 
 
Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym został dostosowany do 
wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, a w 
szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających. 
 
10. Instalacja hydrantowa. 
W budynku istnieją Hydranty 25 na każdej kondygnacji budynku . Na wszystkich 
kondygnacjach istnieją hydranty R25mm z wężem półsztywnym, zlokalizowane w sąsiedztwie  
klatki schodowej ewakuacyjnej o zasięgu 30m oraz przy wyjściu z budynku 
jednokondygnacyjnego. Zawór hydrantowy montować na wysokości 1,35m nad posadzką. 
Hydranty oznaczyć stosownymi piktogramami zgodnie z PN podobnie, jak drogi ewakuacyjne. 
 
11. Wyposażenie w gaśnice 
Na każde 100m2 powierzchni należy przewidzieć jedną gaśnicę z grupą środka gaśniczego, 
dostosowaną do gaszenia materiałów znajdujących się w pomieszczeniu - o masie nie 
mniejszej niż 2 kg środka gaśniczego, przy czym odległość dojścia do sprzętu gaśniczego 
nie może przekraczać 30m. 
Przewidziano gaśnice proszkowe do gaszenia grup pożarów ABC jako uniwersalne 
wyposażenie.  
Sposób rozmieszczenia gaśnic zostanie określony na etapie opracowania Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego z uwzględnieniem odległości z każdego miejsca w obiekcie, w 
którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m. 
Urządzenia pożarowe oraz sprzęt gaśniczy należy oznakować zgodnie z PN-92/N-01256/01 i 
rozmieścić zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Ustawienie aranżacyjne nie 
może zasłaniać urządzeń pożarowych , sprzętu gaśniczego oraz jego oznakowania - 
szerokość dojścia do gaśnicy - min. 1m. 
Sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. 
Na drogach komunikacji ogólnej , służących celom ewakuacji nie należy stosować 
materiałów łatwo zapalnych. 
Elementy wyposażenia i wystroju wnętrza obiektu zostaną wykonane z materiałów trudno 
zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
Nie przewiduje się do wykańczania wnętrz obiektu kategorii zagrożenia ludzi ZL elementów 
wykonanych z materiałów, których rozkład termiczny powoduje wydzielanie się składników 
toksycznych lub intensywnie dymiących oraz stosowania łatwo zapalnych materiałów na 
drodze ewakuacyjnej. 
Stropy podwieszane w korytarzu na parterze przewidziano jako modularne, panelowe. 
Należy oznakować znakami ewakuacyjnymi, zgodnie z PN-92/N-01256/02, drogi, kierunki i 
wyjścia ewakuacyjne, rozmieszczenie oznakowań powinno w sposób logiczny wskazywać 
drogę ewakuacji według zasad określonych w PN-N-01256/5 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu oznakować zgodnie z PN-N-01256/4 
Drzwi oddzieleń przeciwpożarowych, klapy dymowe, wykładziny i materiały wystroju wnętrz 
oraz obudowy kanałów wentylacyjnych powinny posiadać aktualne certyfikaty dopuszczające 
do ich stosowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
12. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; 
Budynek zabezpieczony jest ppoż. od zewnątrz min. dwoma hydrantami pożarowymi, 
zlokalizowanymi na ul. Głowackiego i  ul. Obrońców Pokoju w odległości mniejszej niż 75m od 
budynku.  
 
13. drogi pożarowe. 
Do projektowanego obiektu zapewniony jest dojazd pożarowy wzdłuż dłuższego boku 
budynku od  ul.  Obrońców Pokoju. 
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X. Charakterystyka energetyczna budynku  
 
1. Zapotrzebowanie na media 
• Woda - istniejący obiekt zasilany jest w wodą z sieci miejskiej , na dotychczasowych 

warunkach, wg projektu instalacji sanitarnych 
• Energia elektryczna - istniejący obiekt podłączony jest instalacji elektrycznej n/n , na 

dotychczasowych warunkach, wg projektu instalacji elektrycznych 
• Ogrzewanie - istniejący obiekt podłączony jest kotłowni gazowej , na dotychczasowych 

warunkach , z uwzględnieniem nowej instalacji solarnej 
• Kanalizacja sanitarna- istniejący obiekt podłączony jest do kanalizacji miejskiej, na 

dotychczasowych warunkach, wg projektu instalacji sanitarnych  
• Kanalizacja deszczowa - istniejący obiekt podłączony jest do kanalizacji miejskiej, na 

dotychczasowych warunkach 
2. Odprowadzenie odpadów 
Wody opadowe z dachu odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji 
miejskiej na dotychczasowych zasadach. 
Ogrzewanie i ciepła woda na dotychczasowych zasadach. Odpady stałe : obiekt wytwarzać 
będzie prawie w całości odpady obojętne o charakterze komunalnym. Zalicza się do nich 
odpady ogólno-gospodarcze o charakterze eksploatacji budynku Urzędu Gminy. Ilość odpadów 
stałych przewiduje się w ilości 3m3 w skali tygodnia. Składowane będą w przeznaczonych do 
tego kubłach zlokalizowanych na terenie posesji i wywożone przez służby komunalne na 
dotychczasowych zasadach 
 
Emisja hałasu. Projektowana inwestycja oraz jej wyposażenie technologiczne nie wpłynie na 
zwiększenie hałasu. W projektowanej inwestycji nie występuje zjawisko wibracji. Obiekt zasilany 
jest z sieci 220/380V co nie powoduje powstawania promieniowania jonizującego ani zakłóceń 
elektromagnetycznych. W pobliżu przedmiotowej posesji również nie występują podobne 
zjawiska. Nie  występuje  zjawisko  oddziaływania  na  środowisko  gleby  i  wód 
powierzchniowych  i podziemnych. 
 
Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i 
techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami 
 
3. Karta audytu energetycznego budynku , jako wyciąg z opracowania wykonanego w 
lipcu 2012r przez Podkarpacką Agencje Energetyczną ul. Szopena 51/213,        35-
959 Rzeszów (tel. 017 8676280) 
 
3.1 Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody 
budowlane 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

3.1.1 Ściany zewnętrzne 1,67; 0,53 0,22; 0,23 

3.1.2 Dach/stropodach 0,98 0,20 

3.1.3 Okna 1,50 1,50 

3.1.4 Drzwi/bramy 3,00; 2,00; 3,50 1,60; 1,60; 1,30 

3.1.5 Stropy zewnętrzne 1,92 0,22 

3.1.6 Podłogi na gruncie 0,40 0,40 

3.1.7 Ściany na gruncie 0,54 0,54 

3.2. Sprawności składowe systemu grzewczego Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

3.2.1 Sprawność wytwarzania 0,940 0,940 
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3.2.2 Sprawność przesyłania 0,970 0,970 

3.2.3 Sprawność regulacji 0,930 0,950 

3.2.4 Sprawność akumulacji 1,000 1,000 

3.2.5 Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000 

3.2.6 Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 0,980 0,980 

3.3. Charakterystyka systemu wentylacji Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

3.3.1 Rodzaj wentylacji Wentylacja 
grawitacyjna 

Wentylacja 
grawitacyjna 

3.3.2 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka/kanały 
grawitacyjne 

stolarka/kanały 
grawitacyjne 

3.3.3 Strumień powietrza wentylacyjnego 1399,74 1397,71 

3.3.4. Liczba wymian 1,00 1,00 

3.3.5 Rodzaj wentylacji Wentylacja 
mechaniczna 

wywiewna 

Wentylacja 
mechaniczna 

wywiewna 

3.3.6 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza kanały wentylacyjne stolarka/kanały 
grawitacyjne 

3.3.7 Strumień powietrza wentylacyjnego 2040,00 2033,51 

3.3.8 Liczba wymian 1,00 1,00 

3.4 Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

3.4.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 113,59 56,06 

3.4.2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 4,26 4,56 

3.4.3. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

703,07 222,68 

3.4.4. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

812,53 251,93 

3.4.5. Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody 
[GJ/rok] 

37,45 40,01 

3.4.6. Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na 
warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu 
[GJ/rok] 

 --- 

3.4.7. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

174,81 55,37 

3.4.8. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m3rok)] 

62,53 19,39 

3.4.9. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

202,03 62,64 

3.5. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania 
audytu) 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 
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3.5.1. Opłata za 1GJ na ogrzewanie 57,63 57,63 

3.5.2. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na 
miesiąc 

25,46 25,46 

3.5.3. Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej 0,00 0,00 

3.5.4. Opłata za 1MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na 
miesiąc 

0,00 25,46 

3.5.5. Opłata za ogrzanie 1m2 powierzchni użytkowej 0,00 0,00 

3.5.6. Opłata abonamentowa 328,47 328,47 

3.5.7. Inne 0,00 0,00 

3.6. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Planowana kwota kredytu [zł] -261321,74 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię [%] 

65,70 

Planowane koszty całkowite [zł] 240678,26 Premia termomodernizacyjna [zł] -52264,35 

Roczna oszczędność kosztów energii 
[zł/rok] 

36673,10   

 
XI. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

 
Parter modernizowanego obiektu dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych , 
projektowana jest rampa dla osób niepełnosprawnych , przewidziano w.c. dla 
niepełnosprawnych 
 

XII. Ochrona konserwatorska  
 

Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską  
 

XIII. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 
Występujące zagrożenia 

-zagrożenie upadkiem z wysokości, 
1.4 zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
1.5 zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z 

projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
1.6 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 
1.7 zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 

nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 
1.8 zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 
1.9 zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 

budowlanych, 
1.10 zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 
1.11 wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie 

ww. 
Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie 
oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.  
Czas zagrożenia katastrofą budowlaną –nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres 
budowy.  
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Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 
skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, 
a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 
Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie 
przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu 
dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.  
Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 
budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, 
wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach 
przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.  
Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 
budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz 
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola 
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.  
Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.  
Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 
drogowych  Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263. 
 

XIV. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 
 
Teren, na którym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje się w rejonie 
eksploatacji górniczej. 

 
XV. Informacje o zagrożeniu środowiska 

 
Zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjno materiałowe jak rodzaj wyposażenia w urządzenia 
techniczne nie stwarza zagrożenia dla środowiska jak i higieny, zdrowia użytkowników.  
Sposób usytuowania budynku na przedmiotowej działce nie ogranicza zagospodarowania 
sąsiednich nieruchomości oraz możliwości ich zabudowy. Istniejące zagospodarowanie działki 
nie wprowadza ograniczeń zabudowy sąsiednich działek ani też nie narusza interesu 
prawnego osób trzecich. 
Działki sąsiadów nie znajdują się w obszarze oddziaływania projektowanej inwestycji. 
Ścieki deszczowe w momencie wprowadzenia ich do kanalizacji miejskiej odpowiadać będą 
standardom przyjęcia 
Odpady stałe : obiekt w całości wytwarzać będzie odpady obojętne o charakterze 
komunalnym. Zalicza się do nich odpady ogólnogospodarcze o charakterze eksploatacji 
żłobka. 
 

XVI. Klasyfikacja dopuszczalnych nieistotnych odstąpień od projektu 
budowlanego  

 
Zgodnie z art. 36a ustęp 6 Prawa Budowlanego projektant wyraża zgodę na 

dokonywanie nieistotnych zmian przy realizacji budowy obiektu, po uprzednim ich uzgodnieniu 
na piśmie z Inspektorem nadzoru. Jako zmiany nieistotne uznaje się: 
Zmianę materiałów budowlanych na takie, których parametry techniczne nie są gorsze od 
proponowanych w projekcie ,nieznaczne przesunięcie ścianek działowych i wykonywanych 
otworów drzwiowych i okiennych. 

Opracował 
mgr inż. arch. Łukasz Szleper 
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CZĘŚĆ II – INSTALACJE SANITARNE 
 

1. Dane ogólne. 

Zakres opracowania  
Niniejszy projekt obejmuje wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne dla pomieszczeń 
sanitarnych remontu i adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Głowackiego 5 na potrzeby 
Urzędu Gminy Mielec i jej jednostek organizacyjnych. W zakresie instalacji sanitarnych 
zadaniem projektanta jest doprowadzenie ciepłej i zimnej wody do przyborów i 
odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. Woda ciepła przygotowywana będzie 
układem solarnym we współpracy z istniejącym kotłem grzewczym. 
 

2. Rozwiązania projektowe elementów wyposażenia. 

a) Instalacja wewnętrzna wody zimnej. 
Projektuje się podłączenie projektowanych przyborów do wody zimnej z istniejącego rozprowadzenia 
od przyłącza.. 
● Rozprowadzenie przewodów. 
- poziome przewody rozdzielcze – wzdłuż przyborów jak pokazano na rzutach do przyborów przy 
poszczególnych pomieszczeniach.  
● Rozwiązania materiałowe.  
-Przewody 
Instalację rozprowadzającą wykonać należy z rur polietylenowych lub polipropylenowych. Połączenia 
przewodów poprzez kształtki systemowe.  
 -Armatura 
Armatura przy odbiornikach wody (zlewozmywaki, zmywarka) w wykonaniu standartowym produkcji 
polskiej. Armatura powinna posiadać atest PZH. 
● Mocowanie przewodów 
Mocowanie przewodów na podporach przesuwnych za pomocą obejm plastykowych lub metalowo-
gumowych. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy stosować tuleje ochronne. 
● Izolacja przewodów 
Wszystkie przewody wody zimnej należy zaizolować otuliną zapobiegającą roszeniu przewodów o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 w temperaturze 40 °C i grubości 13 mm.  
● Próby  
Po wykonaniu instalacji wykonać próbę na 1,5 wartości ciśnienia roboczego. Ciśnienie robocze 6 
bar. 
 

b) Instalacja wewnętrzna c.w.u.  
Woda ciepła doprowadzona będzie do każdego z przyborów z projektowanego układu 
solarnego współpracującego z kotłem grzewczym w zakresie dogrzewu wody w okresach 
niskiej aktywności słonecznej.   
● Rozprowadzenie przewodów. 
Od układu solarnego w piwnicy do przyborów jak dla wody zimnej. 
● Rozwiązania materiałowe.  
-Przewody 
Instalacja c.w.u. łączona bezpośrednio do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych za 
pomocą systemowych wężyków.   
● Próby  
Po wykonaniu instalacji wykonać próbę na 1,5 wartości ciśnienia roboczego. Ciśnienie 
robocze 6 bar.   
 

c) Instalacja solarna 
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Dobrano na potrzeby umywalek i zlewów w budynku zestaw solarny składający się z urządzeń firmy 
Viessmann lub innej równoważnej: 
1. Dwóch płaskich kolektorów słonecznych 4,6 m2 powierzchni absorbera 
2. Kompletnej stacji pompowej z pompą obiegową  
3. Naczynia wzbiorczego (solarnego) 25 litrów 
4. Pierścieniowej złączki zaciskowej z odpowietrznikiem 
5. Przewodów przyłączeniowych 
6. Zestawu tulei zanurzeniowej 
7. Czynnika grzewczego (25 litrów) 
8. Regulatora solarnego 
9. Podgrzewacza pojemnościowego ze stali biwalentnego o poj.250 litrów 
 

d) Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku istniejącym i projektowanym 
pionem kanalizacyjnym do kanalizacji miejskiej na zewnątrz budynku. Przewody 
rozprowadzające od przyborów ułożyć w bruzdach (umywalki) i pod stropem niższej 
kondygnacji (muszla ustępowa).  Rozprowadzenia i podejścia kanalizacyjne wykonać z rur 
PVC kanalizacyjnych kielichowych łączonych na  uszczelki gumowe. Spadki i średnice 
powinny być zgodne z polską normą dla kanalizacji sanitarnej – 1,5 %. Badania szczelności 
urządzeń kanalizacyjnych powinno odpowiadać następującym warunkom: 
- przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody 
- poziome przewody kanalizacyjne poddać próbie szczelności ciśnieniowej przez zalanie ich 
wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m.s.w. 
 

e) Instalacja centralnego ogrzewania. 
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jest dla nowych pomieszczeń budynku jako 
odgałęzienia od istniejącej instalacji. 
 

System ogrzewania. 
System dwururowy, wodny, pompowy z rozdziałem dolnym. 

Zasilanie instalacji. 
Instalacja c.o. zasilana jest z istniejącej kotłowni. 

Czynnik grzewczy. 
Czynnikiem grzewczym dla obiektu przyjęto wodę o temperaturze obliczeniowej 80/60 ºC 

Rozprowadzenie przewodów. 
Przewody z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Instalacja rozprowadzająca ciepło 
do grzejników pionami i przy podłodze w części parterowej do poszczególnych grzejników pionów 
jak pokazano na rzutach.  

Rozwiązania materiałowe. 
Instalację wykonać z rur stalowych jak pokazano na rzucie. Grzejniki stalowe płytowe. Przy 
grzejnikach przewidzieć należy termoregulacyjne zawory grzejnikowe proste dn 15 mm z wstępną 
regulacją. 

Izolacja przewodów 
Wszystkie przewody rozprowadzające c.o. izolować otuliną z wysokiej jakości polietylenu o 
zamkniętej strukturze komórkowej grubości wewnętrznej średnicy przewodu zgodnie z tabelą w 
Dz.U. 75 z wprowadzonymi zmianami. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy 
Przejścia wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych o większej średnicy i wypełnić pianką 
poliuretanową. 

Regulacja instalacji. 
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W projekcie przyjąć należy regulację zładu grzejników przy pomocy nastaw zaworów 
termoregulacyjnych. Po zmontowaniu przewodów, armatury i grzejników przeprowadzić należy 
próbę ciśnieniową na zimno. Ciśnienie próbne 0,30 MPa (Tabl.11-3 tom II Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru). Po pozytywnym zakończeniu próby na zimno, dokonać płukania zładu i 
regulacji poprzez ustawienie nastaw na regulatorach grzejnikowych. Próbę na gorąco wykonać pod 
ciśnieniem roboczym czynnika grzejnego. Odwodnienie poziomych odcinków przewodów przez 
zawór spustowy w pomieszczeniu kotłowni. 

3. Instalacja klimatyzacji  

 Dla klimatyzowania projektowanego pomieszczena przewidziano klimatyzatory w 
systemie  Multi Split Symultanicznym tzn. Że pracują obie jednostki jednocześnie. Dobrano 
klimatyzatory firmy Fujitsu. W  skład  systemu wchodzą 2 jednostki wewnętrzne kasetonowe 
podwieszone pod sufitem i i 1 zewnętrzna, usytuowana na dachu. 
Dobrano 2 x jednostę wewnętrzną typu AUYG22LV o mocy chłodniczej 7,0 kW oraz 1 x 
jednostkę zewnętrzną typu AOYG54LA 16,0 kW. 
Jednostki dobrano przy współudziale producenta urządzeń. 
 Dopuszcza się zastosowanie klimatyzatorów innej firmy jednakże muszą one spełniać 
założone warunki techniczne i gabarytowe. 
 
Cechy projektowanych klimatyzatorów: 
System klimatyzacji jednoczesnego działania, dla dużych i nietypowych pomieszczeń 

• Budowa systemu: 2 jednostki wewnętrzne ( klimatyzatory ) o jednoczesnym i wspólnym 
działaniu w jednym pomieszczeniu 

• Wspólne orurowanie instalacji chłodniczej dla klimatyzatorów 
• Moc chłodnicza nominalna: 14.0 kW 
• Moc grzewcza nominalna: 16,2 kW 
• Technologia DC Inverter 
• Max długość instalacji chłodniczej : 75 m 
• Max wysokość instalacji chłodniczej : 30 m 
• Czynnik chłodniczy R410A 
• Gwarancja polskiego dystrybutora 5 lat 

 
Rury i izolacje 
Na rurociągi czynnika chłodniczego stosować rury miedziane do celów chłodniczych, bez 
szwu, odtłuszczone, odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337. 
Połączenia rurociągów wykonywać metodą lutowania twardego lub przy wykorzystaniu 
dociskowych połączeń kielichowych. 
Rurociągi instalacji chłodniczych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Rurociągi i armaturę zaizolować prefabrykowanymi otulinami z czarnego kauczuku 
syntetycznego o grubości co najmniej 13mm. 
Otuliny rurociągów prowadzonych na zewnątrz budynku muszą być wyposażone w 
systemową powłoką aluminiową zabezpieczającą przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Izolacje wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta systemu. 
Instalacje chłodnicze pracujące na czynniku R410A przed podłączeniem do agregatów 
skraplających przedmuchać azotem, a następnie poddać próbie szczelności na ciśnienie 
próbne o wartości równej ciśnieniu próbnemu dla agregatu skraplającego. 
 
Wytyczne wykonawcze: 
- Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora wykonać z rur PCV prowadzonych ze 
spadkiem 0,5% lub zgodnie ze spadkiem dachu, jeśli spadek ten jest większy i 
mocowanych za pomocą obejm do przegród budowlanych. Skropliny sprowadzić do 
istniejacych rynien deszczowych. 
- Doprowadzić zasilanie elektryczne jednostek wewnętrznych – prąd dwufazowy i 
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zewnętrznej - prąd trójfazowy. 
- Jednostkę zewnętrzną ustawić na konstrukcji stalowej zapewniającej stabilność oraz 
właściwe przeniesienie obciązenia na konstrukcję dachu. 
- Zastosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  atesty,  aprobaty  
techniczne,  certyfikaty  oraz  znaki  bezpieczeństwa. 
- Lokalizacji klimatyzatorów dokonać na podstawie rys. nr 1 i 2, zachowując bezpieczny 
odstęp od instalacji odgromowej. 
- Sterowanie jednostkami przy użyciu firmowej automatyki. 
- Urządzenia  klimatyzacyjne  montować  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  
urządzeń. 
- Prace  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych. 

 
Cechy jednostek oraz ich parametry przedstawia załączona karta katalogowa. 
 

4. Obliczenia pomiarowe i dobór urządzeń. 

 
4.1. Zawór bezpieczeństwa dla c.w.u. (wg PN-76/B-02440 i WUDT-UC-KW/04:10.2003)  
   1.1. Sprawdzenie wg PN-76/B-02440 
Dane wyjściowe: 

• Największa trwała moc cieplna wymiennika N = 73 kW   
• Pojemność podgrzewacza pojemnościowego 250 dm3 
• Ciśnienie zrzutowe p1 = 0,60 MPa (6 bar) 
• Ciepło parowania wody przy ciśnieniu p1 = 0,6 MPa      r = 2090 kJ/kg 

   Wymagana przepustowość zaworu: 
       G = 3600x(Qk/2090)  (kg/h) 
       gdzie Qk - moc cieplna w kW; 
       G = 3600x(73.0/2090) 
       G = 167,1 kg/h 
Najmniejsza średnica króćca dolotowego zaworu bezpieczeństwa: 
 

( )
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gdzie: 
G = 0,16 ⋅ Vcwu = 40 kG/h 
 pp – ciśnienie dopuszczone podgrzewacza pp = potw = 6 bar 
 αc – współczynnik wypływu αc = 0,2 
 γ - ciężar właściwy wody przy temperaturze otwarcia γ = 985,7 kG/m3  

       do=6,0 mm 
   1.2. Sprawdzenie wg WUDT-UC-KW/04:10.2003.   
   Wstępny dobór zaworu:  
       Dobiera się zawór bezpieczeństwa typu 2115 firmy SYR o średnicy kanału    
       dolotowego 14 mm, króćcu wlotowym  ¾”, króćcu wylotowym 1”,  
       współczynniku α = 0,55 i ciśnieniu otwarcia p =0,6 MPa. 
    Powierzchnia przekroju kanału dopływowego: 
       A = π*d2/4 
       A = 3,14 * 142/4 = 153,9 mm2 
    Sprawdzenie przepustowości zaworu: 
        m = 10 * K1 * K2 * α * A * (p1+0,1)       (kg/h) 
        gdzie K1 – współczynnik poprawkowy równy 0,52 
                 K2 – współczynnik dla pary wodnej równy 1 
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                 α  -  współczynnik wypływu dla par i gazów 
                 p1 – ciśnienie zrzutowe  (MPa) 
        m = 10 * 0,52 * 0,55 * 153,9 * (0,6 + 0,1) = 308,3 kg/h > 167,1 kg/h 
        do=14 mm 
      1.3. Dobór zaworu bezpieczeństwa. 
     Wybrano większą wartość  do i przyjęto dla jednego podgrzewacza zawór  
      bezpieczeństwa membranowy, typu  2115, dn 20 mm, (do=14 mm)  produkcji SYR,  
      ciśnienie początkowe otwarcia zaworu 6 bar wchodzący  w skład zestawu do  
      podgrzewu c.w.u. Zawór umieścić na dopływie wody zimnej do podgrzewacza. 

4.2.  Dobór naczynia przeponowego, jako zabezpieczenia instalacji solarnej. 

W kolektorach w stanie zimnym winno panować nadciśnienie wynoszące co najmniej 1 bar. 
W przypadku wysokości statycznej 8 m daje to ciśnienie w instalacji o wartości 1,8 bar. 
Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym musi być ustawione na wartość o 0,3 bar niższą niż ciśnienie 
w instalacji. W stanie rozgrzanym ciśnienie w instalacji wzrasta o około 1-2 bar. 
Aby zapobiec usuwaniu czynnika grzewczego przez zawór bezpieczeństwa, jeśli dojdzie do 
parowania (stagnacja), należy tak dobrać wielkość naczynia wzbiorczego, aby w takim 
przypadku było ono w stanie zmieścić zawartość kolektora. 
Obliczenie pojemności znamionowej 
VN =  (Vv + VA + z � Vk ) (p e + 1)/ (pe – pst) 
VN= pojemność znamionowa przeponowego naczynia wzbiorczego w litrach 
Vv = wymóg dotyczący poduszki wodnej (tu nośnik ciepła) w litrach 
Vv = 0,005 VA w litrach (minimum 3 dm3) 
VA = całkowita pojemność instalacji  
V2 = zwiększenie pojemności przy nagrzewaniu się instalacji 
V2  = VA�β 
β = rozszerzalność cieplna (β = 0,13 dla czynnika grzewczego firmy Viessmann od -20 do120 ºC) 
pe= dopuszczalne nadciśnienie końcowe w bar 
pe = psi − 0,1�psi 
psi = ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 
pst= ciśnienie wstępne azotu w naczyniu wzbiorczym w bar 
pst = 0,7 bar + 0,1 bar/m�h 
h = wysokość statyczna instalacji w m  
z = liczba kolektorów 
Vk = pojemność kolektora w litrach      
VN =  (3+0,65+2x1,67)x(5,4+1)/(5,4-1,2) = 10,7 dm3 
Współczynnik bezpieczeństwa = 1,5 
VN = 10,7 x 1,5 = 12,84 dm3 
Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX typ NG18 o pojemności 18 dm3. 

4.3. Dobór pompy obiegu cwu.  

Dobór pompy obiegowej ciepłej wody użytkowej dokonano na podstawie wielkości  strumienia 
wody zapewniającego wydajność stałą podgrzewaczy: 
 Gp

cwu = 0,75 m3/h, 
 Hp

cwu = 28 kPa = 3,0 mH2O. 
Dobrano pompę typu UPS 25-60 firmy GRUNDFOS. Zasilanie 1x230-240 V, moc 
silnika P=90 W.  

5. Zestawienie materiałów i urządzeń.  

 

 LP WYSZCZEGÓLNIENIE Ilość   Producent 

     1 
Podgrzewacz pojemnościowy cwu stojący V=250 dm3 
biwalentny Ekocell 100- B  

 1  VIESSMANN 
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     2 Pompa obiegowa UPS 25-60   N=90 W, 230 V  1 GRUNDFOS 
     3 Zawór bezpieczeństwa typ 2115 dn 20 mm 6 bar  1 SYR 
     4 Zawór zwrotny gwintowany dn20  1  - 
     5 Zawór odcinający mufowy dn20  1  - 
     6 Zawór odcinający mufowy dn25  1  - 

7 Kolektor słoneczny VITOSOL 100-F SV1  2,3 m2  1 VIESSMANN 
     8 Rozdzielacz SOLAR-DIVICON PS 10  1 VIESSMANN 
     9 Naczynie wzbiorcze REFLEX NG18  1  REFLEX 
    10 Czujnik temperatury wody w kolektorze KOL  1 VIESSMANN 
    11 Zabezpieczający ogranicznik temperatury STB  1 VIESSMANN 
    12 Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu STS  1 VIESSMANN 
    13 Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu SOL  1 VIESSMANN 
    14 Regulator VITOSOLIC 100 typ SD1   1 VIESSMANN 
    15 Podpora do dachu płaskiego kąt 25-45º  1 VIESSMANN 
 
 

6. Warunki BHP. 

Warunki BHP zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

7. Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi określonymi w 
DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. i normami technicznymi przez nie przywołane.  
 
 
 
 

Opracowanie: 
mgr inż. Jarosław Hirowski  

 
 
 
 

CZĘŚĆ III – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
Opis techniczny 
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych adaptacji i remontu budynku 
zlokalizowanego w Mielcu przy ul.Głowackiego 5 na potrzeby Urzędu Gminy Mielec i jej 
jednostek organizacyjnych  

 

1. Podstawa opracowania 
Dokumentacja została opracowana na podstawie: 

− zlecenia Inwestora 
− podkładów architektoniczno – budowlanych 
− uzgodnień roboczych z przedstawicielami Inwestora 
− uzgodnień międzybranżowych w trakcie projektowania, 
− obowiązujących norm i przepisów, 
− odpowiednich katalogów urządzeń, 

 
1.1. Stan istniejący i wykorzystanie istniejącej instalacji.  

W modernizowanym obszarze istnieją instalacje elektryczne przystosowane do aktualnej / 
w części budynku pi itrowego/ oraz do byłej funkcji pomieszczeń. W związku z planową 
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adaptacją i remontem instalacje elektryczne w części budynku piętrowego nie ulegają zmianie, 
w części budynku 1-kondygnacyjnego wymagają całkowitej wymiany. Istniejąca w części 
budynku piętrowego tablica elektryczna TG przewidziana jest do pozostawienia i wymaga 
dodatkowego wyposażenia w zabezpieczenie dla wlz zasilającego projektowane tablice TE1 i 
RK. Wielkość zabezpieczenia określona na rys.IE-1. 

 
2. Zakres opracowania 
2.1. Instalacje objęte opracowaniem 

W ramach opracowania zaprojektowano następujące instalacje : 
− Dodatkowe zabezpieczenie na rozdzielni TG, 
− Wewnętrzna linia zasilająca, 
− Rozdzielnie TE1 i TK, 
− oświetlenia ogólnego i miejscowego, 
− oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjne /, 
− gniazd wtykowych ogólnych, 
− zasilanie urządzeń komputerowych, 
− zasilanie urządzeń siłowych /wentylacyjnych itp./ 
− połączeń wyrównawczych, 
− odgromowa, 
− przeciwporażeniowa,  
− przeciwprzepięciowa,  

 
W związku z modernizacją przewiduje się wykonanie niżej wymienionych instalacji 
słaboprądowych t.j : 
− okablowania strukturalnego, 
− monitoringu, 
− SAP, 
− kontroli dostępu, 
− SSWiN 
 
Instalacje te powinny być zaprojektowane i wykonane przez firmy specjalistyczne, 
akceptowane przez Inwestora. 
−   

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje instalacji okablowania strukturalnego , szczegóły wg 
rysunku IE-3 . 

 
3. Zasilanie obiektu. 
Zasilanie obiektu będzie się odbywać z istniejącej rozdzielni TG, na której należy zainstalować 
dodatkowe zabezpieczenie R303 40A. Od zacisków zabezbezpieczenia  należy wykonać 
nowy wlz kablem w rurce ochronnej i doprowadzić go do projektowanej rozdzielni TE1. 
Istniejącą tablicę licznikową należy pozostawić w starej lokalizacji. Należy wymienić 
zabezpieczenia przelicznikowe na 3x63A.  
Bilanse mocy na schematach rozdzielnic. 
Uwaga: 
Należy dokonać pomiaru rezystancji istniejącego uziemienia punktu neutralnego instalacji na 
poziomie TG. W przypadku zbyt dużej rezystancji należy zmodernizować istniejące 
uziemienie. 
 
4. Pomiar energii elektrycznej. 
Pomiar zużycia energii elektrycznej przez przyszłego użytkownika adaptowanych i 
remontowanych pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą istniejącego 3-fazowego 
licznika energii elektrycznej do pomiaru bezpośredniego , zlokalizowanego obok tablicy TG. W 
przypadku stwierdzenia potrzeby wymiany licznika istniejącego licznik nowy zainstaluje lokalny 
dostawca energii elektrycznej.  



 
 

 

 

 NIP 949 167 36 28 
 ul. Róży Wiatrów 13/3  
 53-023 Wrocław 
 tel. 603 950 959  
 mail lukszleper@o2.pl 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 
ADAPTACJA I REMONT BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W 

MIELCU PRZY UL. GŁOWACKIEGO 5 NA POTRZEBY URZĘDU 
GMINY MIELEC I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

str. 38 
 

MARZEC 
2013 

 

  

 
5.Instalacja oświetlenia 

Instalację oświetleniową wykonać jako wtynkową. W głównych ciągach wielokrotnych w 
obszarze byłej hali instalację prowadzić w korytkach w przestrzeni między sufitowej, w 
pomieszczeniach 1.41-1.45 instalację układać wtynkowo. 

W pomieszczeniach wilgotnych / toalety / instalację elektryczną wykonać jako wtynkową 
stosując osprzęt szczelny IP44.  
 
5.1.Oświetlenie wewnętrzne 

Przy projektowaniu oświetlenia założono następujące poziomy oświetlenia: 
 

♦ Sala konferencyjna   500lx 
♦ Biura     500lx 
♦ Sala obsługi    500lx 
♦ Poczekalnia     300lx 
♦ Archiwum     200lx 
♦ Toalety     200lx 
♦ Pokoje socjalne    300lx 
♦ Komunikacja    100lx 
♦ Garaże     100lx 

 
W salach biurowych, archiwum i  obsługi oraz komunikacji ogólnej oprawy IP20, w 

pomieszczeniach technicznych i wilgotnych typu :np. toalety oprawy o IP44. 
Obliczenia oświetlenia wykonano w oparciu o oprawy firmy THORN. Dopuszcza się 

zastosowanie opraw innych producentów pod warunkiem parametrów technicznych opraw 
zamiennych nie gorszych niż użyte do obliczeń. Legenda opraw zgodna z przedstawioną na 
rzutach oświetlenia. 

Sterowanie oświetleniem w poszczególnych pomieszczeniach odbywać się będzie za 
pomocą wyłączników jednobiegunowych, świecznikowych lub schodowych i krzyżowych. 
Obwody oświetleniowe wykonać przewodami YDY 3x1,5. Do opraw z modułami awaryjnymi 
należy doprowadzić dodatkową żyłę zza wyłącznika oświetleniowego, właściwego dla obszaru 
danej oprawy. 
 
5.2 Oświetlenie zewnętrzne 

Dla zasilania opraw oświetlenia zewnętrznego przewidziano 1 odrębny obwód na tablicy 
TE1. Obwód ten zasilać będzie oprawy montowane na elewacji budynku. 

Sterowanie opraw zewnętrznych za pomocą wyłączników zmierzchowych zainstalowanych 
na TE1 / opcja: zegar programowany/. lub ręcznie. 

 
5.3 Oświetlenie ewakuacyjne. 

Z względu na charakter obiektu przewidziano zainstalowanie opraw oświetlających drogę 
ewakuacji z 1h modułem podtrzymania. Przewiduje się naklejenie znaków wskazujących 
kierunki ewakuacji. Znaki powinny być umieszczone w pobliżu opraw ewakuacyjnych.  

W komunikacji ogólnej bez oświetlenia dziennego przewidziano oprawy E1 z 1h modułem 
podtrzymania. W pomieszczeniach Sali konferencyjnej oraz archiwum przewidziano oprawy 
E2 z 1h modułem podtrzymania. 

Oprawy te nie stanowią fragmentu oświetlenia podstawowego i normalnie są wyłączone, 
zapalają się tylko w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego i zapewniają odpowiedni 
poziom natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych. 

Nad wyjściem z budynku byłej hali przewiduje się piktogram z napisem „WYJŚCIE 
EWAKUACYJNE”. 

 
UWAGA: 
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Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia 
CNBOP. 

 
6. Instalacja gniazd wtykowych 

Instalację gniazd wtykowych wykonać jako wtynkową. W pomieszczeniach gdzie będzie 
występował strop podwieszany instalację należy prowadzić dla ciągów wielokrotnych w 
korytach kablowych stalowych perforowanych w przestrzeni międzystropowej.  

W pomieszczeniach sanitarnych instalację elektryczną wykonać jako wtynkową stosując 
osprzęt szczelny.  

We wszystkich pomieszczeniach należy zainstalować gniazda wtykowe ogólnego 
przeznaczenia. 
Zasilanie stanowisk obsługowych w sali obsługi oraz w pomieszczeniach biurowych należy 
wykonać poprzez montaż punktów PEL w kasetach podłogowych pod biurkami. Podejście od 
ścian do stanowisk z kasetami wykonać w podłodze, w rurkach instalacyjnych. 
 
7. Instalacja zasilania stanowisk komputerowych  

Dla zasilania urządzeń komputerowych przewidziano montaż tablicy TK, obok tablicy TE1. 
W przypadku decyzji /w przyszłości / o zakupie UPS-a centralnego, umożliwia to bezkolizyjne 
połączenia tablicy TK  z zasilaniem poprzez UPS. 

Instalację od tablicy TK wykonać przewodami YDY 3x2,5. Dla odbiorów komputerowych 
stosować gniazda typu MOSAIC45 z blokadą prod. firmy LEGRAND FAEL lub gniazda DATA 
prod.POLO, uniemożliwiające podłączenie innych urządzeń do sieci zasilającej komputery.  
W pokojach przewiduje się rozprowadzanie instalacji gniazd wtykowych, zasilania komputerów 
podtynkowo. Wysokość montażu zespołów gniazd wtykowych ok. 30cm nad podłogą. W 
ciągach komunikacyjnych instalacje w przestrzeni międzystropowej należy układać w 
korytkach. Od koryt do gniazd wtykowych należy przewody układać w tynku. 

 
8.Instalacja siłowa. 
W obiekcie  przewiduje się podgrzewanie wody za pomocą zestawów solarnych, których 
automatyka zasilana będzie z tablicy TE1 . 
 
9. Zasilanie urządzeń teletechnicznych. 
Dla zasilania urządzeń teletechnicznych – centralek SAP, SWiNN oraz KD przewidziano 
odrębne obwody z zasilane z TK. 
 
10. Instalacja połączeń wyrównawczych 

W obiekcie wykonać należy instalację wyrównawczą stosując jako główny przewód 
wyrównawczy przewód LgY16mm2 . Główną szynę wyrównawczą należy zainstalować przy 
tablicy TE1.  

Z szyną główną wyrównawczą połączyć należy: 
− przewód ochronny PE w rozdzielnicy, 
− części przewodzące obce konstrukcji budynku, 
− dostępne części przewodzące instalacji sanitarnych, 
− przewód PEN istniejącego przyłącza, 
− uziom odgromowy obiektu. 

 
11. Instalacja odgromowa 

Instalacja odgromowa - ma być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
obowiązującej normie dotyczącej instalacji odgromowych.  

Nad obszarem modernizowanym należy wykonać nową instalację odgromową zgodnie z w/w 
normą. Zwody poziome ułożyć drutem FeZn ∅8mm, zwody pionowe  należy zamontować w 
odl.0,6m od metalowych kominków na dachu. Przewody odprowadzające wykonać drutem 
stalowym ocynkowanym ∅8mm. Na przewodach odprowadzających zamontować złącza 
pomiarowe ZP zlokalizowane na poziomie gruntu. 
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Jako uziom należy zastosowano uziomy prętowe  i taśmę stalową ocynkowaną 30x4mm2 – 
należy zabezpieczyć miejsca połączeń przed korozją. 
Należy przeprowadzić pomiary kontrolne. Uziemienie instalacji odgromowej R≤30Ω.  
 
13. Instalacja przeciwprzepięciowa 
Zastosowano dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową.. Zastosowano ograniczniki 
przeciwprzepięciowe klasy B i C. Ochrona na poziomie B+C w TE1. 
 
14. Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Całą instalację elektryczną projektuje się w układzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed 
porażeniem prądem elektrycznym należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania 
realizowane przy pomocy wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych, 
wyłączników nadprądowych, wkładek topikowych. 
 

15. Uwagi końcowe 
Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z ustawą z dn. 
7.07.1994r. - Prawo budowlane /t.jedn. z 200r. Dz. U. nr 106, poz.1126 z późniejszymi 
zmianami/ oraz z ustawą z dn. 7.07.1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. nr 89, 
poz.415 z późniejszymi zmianami /oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi ww. ustaw/aa w 
szczególności  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.02.75.690 wraz z późniejszymi zmianami), 

 
Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy : 

• PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"- w szczególności PN-
IEC 60364-5-56:1999,  

• PN-IEC 60364-7-702:1999,  
• PN-IEC 60364-4-.....  
• PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie, Oświetlenie miejsc pracy, Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach,  
• PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,  
• PN-IEC 61024-1:2001 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne”, 
• PN-IEC 61024-1-2:2002 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady 

ogólne; Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 
piorunochronnych”, 

• PN-EN 62305-1,2,3,4:2009 „Ochrona odgromowa”. 
 

Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać certyfikat B Biura i Badań ds. Jakości. 
 

 
 

Opracowanie: 
 

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak 
 
 

 


