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SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
 

 
1. Strona tytułowa dokumentacji projektowej      str.  
2. Spis zawartości dokumentacji projektowej      str.  
3. Oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami   str.  
4. Aktualne zaświadczenia, uprawnienia projektantów     str.  
5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu     str. 
6. Ekspertyza techniczna stanu istniejącego konstrukcji i elementów budynku 

z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego       str.  
7. Opis do projektu zagospodarowania terenu + załącznik graficzny   str.  
8. Opis architektoniczno – budowlany – opis stanu istniejącego    str.  
9. Część rysunkowa – stan istniejący:        str. 

− rzut parteru      rys. 1i  skala 1:100 str.  
− elewacja wschodnia     rys. 2i  skala    - str.  

10. Opis architektoniczno – budowlany – opis techniczny     str.  
11. Część rysunkowa – stan projektowany:       str.  

− rzut parteru      rys. 1a  skala 1:100 str. 
− przekrój A-A       rys. 2a  skala 1:100 str. 
− elewacja wschodnia     rys. 3a  skala    - str.  
− projektowana stolarka     rys. 4a  skala 1:100 str. 

12. Technologia obiektu – część opisowa + załącznik graficzny    str. 
13. Opracowania branżowe:        str. 
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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 
 

 Na podstawie art. 20 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Ustawa - Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Dz.U.2016 poz. 290) oświadczamy, że projekt budowlany pn. 
„Przebudowa pomieszczeń pod potrzeby projektu: Żłobek ,,U Skłodowskiej" w Ożarowie, Osiedle 
Wzgórze 56, 27-530 Ożarów” na działce o nr ewidencyjnym 1803/604 w miejscowości Ożarów został 
wykonany spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz obowiązujące przepisy i zasady 
wiedzy technicznej na dzień opracowania. 
 

 

 

 

 

mgr inż. Witold Korus 
KL-164/89, KL-237/94 

 
 
 
 
 

inż. Andrzej Jezierski 
KL-215/89 

 
 
 
 
 

mgr inż. Buczyński Krzysztof 
PDK/IS/0573/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tarnobrzeg, czerwiec 2017 
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AKTUALNE ZASWIADCZENIA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Żłobek ,,U Skłodowskiej" w Ożarowie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Żłobek ,,U Skłodowskiej" w Ożarowie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Żłobek ,,U Skłodowskiej" w Ożarowie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Żłobek ,,U Skłodowskiej" w Ożarowie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Żłobek ,,U Skłodowskiej" w Ożarowie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Żłobek ,,U Skłodowskiej" w Ożarowie 

 

 

5 
 

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJ ĄCEGO KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW 

BUDYNKU  Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO  
 

 
1. Podstawa opracowania: 
− wizja lokalna wraz z inwentaryzacją własną oraz dokumentacją fotograficzną części budynku 

przeznaczonej do adaptacji, 
− obowiązujące ustawy, rozporządzenia i przepisy na dzień opracowania. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania: 

Celem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń na potrzeby projektu: żłobek „U Skłodowskiej” 
w Ożarowie. Placówka będzie utworzona w istniejącym parterowym budynku warsztatowym, w jego 
wydzielonej części. 
 

3. Lokalizacja: 
Ożarów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie, jednostka ewidencyjna: 260605_4 Ożarów - 

miasto, obręb: 0001 Ożarów, działka nr.: 1803/604. 
 

4. Charakterystyka budynku: 
Budynek warsztatów należy do kompleksu oświatowego - Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej - Curie. Przedmiotowy budynek, w którym będzie wydzielona część pod inwestycję jest 
nie podpiwniczony, posiada 1 kondygnację nadziemną. W  budynku tym znajdują się pomieszczenia 
techniczne, usługowe, rekreacyjne. Budynek realizowany przy użyciu materiałów prefabrykowanych z 
wypełnieniem elementami ceramicznymi, z betonu komórkowego. Wiązar dachowy w postaci stalowej 
kratownicy. Całość przekryta blachodachówką. Ściany budynku ocieplone warstwa styropianu z 
wyprawą tynkarską. 
 

5. Istniej ące i przewidywane obci ążenia: 
Istniejąca konstrukcja budynku przenosi obciążenia pochodzące od jej ciężaru własnego, 

obciążenia  śniegiem, obciążeń użytkowych, parciem i ssaniem wiatru. Dodatkowe obciążenia jakie 
powstaną: obciążenie nowymi ściankami działowymi, sufitami podwieszonymi instalacjami 
wewnętrznymi (wod. – kan., energia elektryczna) na potrzeby żłobka. Po zakończonych robotach 
budowlanych wydzielona część budynku warsztatów będzie pełniła funkcje żłobka. Projektowana 
zmiana nie stwarza żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa konstrukcji i funkcjonowania istniejącego 
obiektu – sali gimnastycznej.  
 

6. Ogólna ocena stanu technicznego: 
W wyniku oględzin elementów konstrukcyjnych, stwierdzono iż budynek znajduje się w 

dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono spękań ani uszkodzeń elementów konstrukcyjnych 
budynku – na dzień przeprowadzonej wizji lokalnej. Dla przyjętych schematów i założeń projektowych, 
konstrukcja budynku spełnia warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności i 
użytkowania dla wszystkich elementów istniejącej konstrukcji. Przedmiotowy budynek nadaje się do 
wykonania planowanej inwestycji. 
 

7. Charakterystyka geotechniczna podło ża: 
Warunki gruntowe w rejonie posadowienia – proste. Lokalizacja ma miejsce na gruncie 

rodzimym, nie występują nasypy w rejonie posadowienia, zwierciadło wody gruntowej jest poniżej 
poziomu posadowienia a teren jest suchy, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych na terenie. 
Budynek należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. Teren, na którym zlokalizowano 
przedmiotowy budynek leży poza obszarem eksploatacji górniczej, wobec czego nie zachodzi 
konieczność zabezpieczania go przed jej wpływem. Na działkach sąsiednich i w okolicy znajdują się 
zabudowania oświatowe, budynki te nie są spękane i nie wykazują znaczącego osiadania. 

 
 
 
 

mgr inż. Witold Korus 
KL-164/89, KL-237/94 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 
1. Podstawa opracowania: 
− wizja lokalna wraz z inwentaryzacją własną oraz dokumentacją fotograficzną części budynku 

przeznaczonej do adaptacji, 
− obowiązujące ustawy, rozporządzenia i przepisy na dzień opracowania. 
− mapa do celów projektowych, 
− wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
2. Przedmiot inwestycji: 

Celem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń na potrzeby projektu: żłobek „U Skłodowskiej” 
w Ożarowie. Placówka będzie utworzona w istniejącym parterowym budynku warsztatowym, w jego 
wydzielonej części. 
 

3. Dane informuj ące o działkach inwestora: 
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania terenu z dn. 13.07.2017r., znak 

BIII.6727.168.2017 przedmiotowa działka, na której będzie realizowana inwestycja – działka nr 
1803/604 położona w mieście Ożarów znajduje się na terenie oznaczonym „MW” – teren zabudowy 
mieszkaniowej – wielorodzinnej. 

 
4. Istniej ący stan zagospodarowania dz. nr ewid. 1803/604: 

Przedmiotowa działka 1803/604 graniczy bezpośrednio z działkami 1803/601, 1803/602, 
1803/605, 1803/607. Budynek w którym będzie wydzielona część pod potrzeby żłobka, wybudowany 
jest na dwóch działkach. Teren z niewielkim spadkiem kierunku południowym. Budynek warsztatów 
należy do kompleksu oświatowego – Zespołu Szkół, który wyposażony jest w niezbędne media do 
jego funkcjonowania. Na działkach jak i w okolicy przedmiotowej znajduje się zieleń niska i wysoka. W 
granicach własności inwestora znajduje się wygrodzony kontener na odpady. Ciągi piesze i kołowe o 
nawierzchni utwardzonej. 
 

5. Istniej ący układ komunikacyjny: 
W  zakresie obsługi komunikacyjnej działka posiada dojazd i dojścia piesze o nawierzchni 

utwardzonej. Układ komunikacyjny zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Kompleks 
oświatowy – ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie do którego należy budynek warsztatów, w którym 
będzie wydzielona część na potrzeby żłobka posiada dostęp do drogi publicznej. 

 
6. Istniej ąca infrastruktura techniczna na działce: 
− instalacja elektryczna, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji sanitarnej, 

niezbędne media do prawidłowego funkcjonowania obiektów wybudowanych. 
 

7. Projektowane zagospodarowanie działki: 
Nie dotyczy – pozostaje bez zmian, wszystkie prace dotyczą wnętrzna istniejącego budynku. 
 

8. Projektowana obsługa komunikacyjna: 
Nie dotyczy – pozostaje bez zmian, wszystkie prace dotyczą wnętrzna istniejącego budynku. 

 
9. Projektowana infrastruktura techniczna: 

Nie dotyczy – pozostaje bez zmian, wszystkie prace dotyczą wnętrzna istniejącego budynku. 
 

10. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania działek wraz z 
bilansem terenu: 
Z uwagi na charakter opracowania odstąpiono od zestawienia. 
 

11. Spełnienie ustale ń wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego 
miasta O żarowa: 
Planowana inwestycja obejmuje wnętrze wybudowanego i funkcjonującego już budynku – 

budynek warsztatów. Pkt zawarte w wypisie – są spełnione. Forma i kształt budynku nie ulega 
zmianie, spadki dachu pozostają bez zmian, nie ingeruje się w powierzchnię biologiczną terenu, w 
powierzchnie zabudowy. Inwestycja nie wypływa negatywnie na otaczające środowisko. 
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12. Warunki z zakresu ochrony środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi oraz dziedzi ctwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesn ej: 

− przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71) – 
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Dz.U. z 
2016r. poz. 762, Dz.U. z 2016r. poz. 353), 

− inwestycja nie przewiduje kolizji z zielenią niską jak i wysoką; w przypadku zaistniałej kolizji 
podczas prowadzonych prac należy stosować się do Dz.U. z 2015r. poz. 1651 – z 
późniejszymi zmianami, 

− teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele rolnicze 
i nieleśne (Dz.U. z 2015r. poz. 909 – z późniejszymi zmianami), 

− postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie realizacji inwestycji wymaga uzgodnienia z 
właściwym organem i powinno być zgodne z Dz.U. z 2013r. poz. 21 – z późniejszymi 
zmianami, 

− planowana inwestycja nie jest położona na terenie, który podlega ochronie prawnej w 
aspekcie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446 – 
z późniejszymi zmianami), 

− usuwanie odpadów stałych odbywa się poprzez wywożenie. Jako średnie wartości 
jednostkowe powstawania odpadów stałych przyjmuje się 2,8 dm3/24h dla jednego 
użytkownika. Odpady gromadzone będą w pojemnikach opróżnianych okresowo przez 
koncesjonowany zakład oczyszczania, 

− charakter, program użytkowy oraz sposób posadowienia budynku nie wpływa negatywnie na 
istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

− inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na Środowisko 
budynek spełnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego 
przed zanieczyszczeniami, 

− dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku 
zwiększona emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie 
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. 

 
13. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i  komunikacji: 
− obsługa komunikacyjna - kołowa pozostaje bez zmian, 
− zapotrzebowanie na wodę / energię elektryczną – bez zmian,  
− odprowadzenie / oczyszczenie ścieków – bez zmian. 
 
14. Wymagania w zakresie ochrony interesów osób trz ecich: 

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. 

− nie narusza dostępu do drogi sąsiednim działkom, 
− nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności, 
− nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
− nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, 
− nie występuje uciążliwości związane z eksploatacją budynku zwiększona emisja hałasu, 

wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje zwiększone pole 
elektromagnetyczne czy inne zakłócenia, 

− przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia dla 
użytkowników, 

− oddziaływanie zaprojektowanej budowy nie wychodzi poza granice objęte opracowaniem, 
− nie powoduje emisji zanieczyszczenia o charakterze odorowym, 
− nie wprowadza do powietrza atmosferycznego zanieczyszczenia, 
− wody opadowe z dachu projektowanej budowy odprowadzone na tereny biologicznie czynne 

na działce inwestora, 
− inwestycja nie powoduje zakłócenia stosunków wodnych na działkach sąsiednich. 
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15. Wymagania w zakresie ochrony obiektów budowlany ch na terenach górniczych, na 
terenach nara żonych na niebezpiecze ństwo powodzi oraz osuwaniem si ę mas 
ziemnych: 
Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie objętym wpływem eksploatacji górniczej, a 

także w granicach terenu górniczego. Działka nie leży na terenie zalewowym oraz narażonym na 
osuwiska mas ziemnych. Nie występują ograniczenia odnoszące się do przedmiotowej inwestycji.  

 
16. Informacje i dane inne: 

Charakter użytkowania przedmiotowego obiektu pozwala na zachowanie istniejącego 
biologicznie czynnego terenu. Prace nie ingerują w istniejące zagospodarowanie ternu. Na terenie ZS 
im. Marii Skłodowskiej – Curie zlokalizowane są typowe pojemniki na śmieci, które będą wywożone 
specjalistycznymi samochodami na wysypisko.  
 

17. Istniej ące zagro żenia na przedmiotowej działce: 
Nie występują żadne bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia. 

 
18. Inne dane charakterystyczne: 

Nie dotyczy. 
 

19. Uwagi ko ńcowe: 
− ewentualne zmiany w tracie realizacji obiektu możliwe są pod nadzorem kierownika budowy, 

za zgodą projektanta obiektu i właściwego Urzędu wydającego pozwolenie na budowę, 
− usytuowanie przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczeń w zabudowie na działkach 

sąsiednich, 
− przedmiotowa inwestycja nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej 

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 
 
 
 
 

mgr inż. Witold Korus 
KL-164/89, KL-237/94 
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OPIS ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – OPIS STANU ISTN IEJĄCEGO  
 

 
1. Podstawa opracowania: 
− wizja lokalna wraz z inwentaryzacją własną oraz dokumentacją fotograficzną części budynku 

przeznaczonej do adaptacji, 
− obowiązujące ustawy, rozporządzenia i przepisy na dzień opracowania. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania: 

2.1. Cel inwestycji:  
Celem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń na potrzeby projektu: żłobek „U Skłodowskiej” 

w Ożarowie. Placówka będzie utworzona w istniejącym parterowym budynku warsztatowym, w jego 
wydzielonej części. 

2.2. Ogólna budynku obj ętego opracowaniem – sala gimnastyczna:  
Przedmiotowy budynek, w którym będzie wydzielona część pod inwestycję jest nie 

podpiwniczony, posiada 1 kondygnację nadziemną. W  budynku tym znajdują się pomieszczenia 
techniczne, usługowe, rekreacyjne.  

2.3. Konstrukcja budynku:  
Konstrukcja sali gimnastycznej żelbetowa z wypełnieniem między słupami warstwami cegły, 

bloczków. Zadaszenie o konstrukcji stalowej krytej blachodachówką. Ściany zewnętrzne murowane 
warstwą cegły i ocieplone styropianem z wyprawą elewacyjną. Fundamenty w postaci ław 
żelbetowych wzdłuż ścian zewnętrznych, stopy pod słupami żelbetowymi. 
 

3. Roboty wyko ńczeniowe: 
− ścianki działowe: ścianki działowe z warstw cegły, bloczków, 
− izolacje ścian: izolacja termiczna ścian zewnętrznych ze styropianu; izolacja pozioma z warstw 

papy, 
− pokrycie dachu: przekrycie wykonane z blacho dachówki, 
− stolarka okienna i drzwiowa – zewnętrzna, wewnętrzna: typowa z PCV oraz aluminium, 

wewnętrzna płycinowa, 
− wentylacja: grawitacyjna, 
− wykończenie ścian wewnętrznych: ściany tynkowane, pokryte min. warstwami farby 

emulsyjnej, olejnej, 
− wykończenie ścian zewnętrznych: ściany ocieplone warstwą styropianu wykończone warstwą 

wyprawy elewacyjnej, 
− sufity: w inwentaryzowanej części - brak, 
− posadzki: posadzka betonowa, 
− obróbki blacharskie – parapety, orynnowanie: częściowo wykonane z blachy powlekanej oraz 

PCV, 
− instalacje wewnętrzne: elektryczna, c.o., wod. – kan. 

 
4. Analiza stanu istniej ącego: 

Ogólne oględziny elementów konstrukcyjnych wykazały że budynek znajduje się w dobrym 
stanie technicznym. Nie stwierdzono spękań ani uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynku – na 
dzień przeprowadzonej wizji lokalnej. Dla przyjętych schematów i założeń projektowych, konstrukcja 
budynku spełnia warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności i użytkowania 
dla wszystkich elementów istniejącej konstrukcji. Przedmiotowy budynek nadaje się do wykonania 
planowanej inwestycji. Eksploatacja budynku nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i środowiska. 
Budowę wykonano przy użyciu materiałów budowlanych posiadających stosowne atesty i świadectwa 
dopuszczające do stosowania w budownictwie ogólnym w tamtym okresie.  

 
 
 

 
mgr inż. Witold Korus 
KL-164/89, KL-237/94 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA – STAN ISTNIEJ ĄCY  
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OPIS ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY   
 

 
1. Podstawa opracowania: 
− wizja lokalna wraz z inwentaryzacją własną oraz dokumentacją fotograficzną części budynku 

przeznaczonej do adaptacji, 
− obowiązujące ustawy, rozporządzenia i przepisy na dzień opracowania. 

 
2. Dane ogólne: 

2.1.Cel inwestycji:  
Celem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń na potrzeby projektu: żłobek „U Skłodowskiej” 

w Ożarowie. Placówka będzie utworzona w istniejącym parterowym budynku warsztatowym, w jego 
wydzielonej części. 

2.2. Ogólny zakres prac budowlanych:  
− roboty demontażowe oraz wyburzeniowe (likwidacja zbędnych ścianek działowych, wykucia i 

przebicia), 
− roboty murowe (wykonanie nowych przepierzeń z lekkich elementów), 
− roboty żelbetowe (osadzenie niezbędnych nadproży nad otworami), 
− roboty posadzkarskie (wykonanie posadzek w zależności od funkcji pomieszczenia w 

rozpatrzeniu z częścią graficzną), 
− roboty tynkarskie, 
− montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, 
− prace instalatorskie - branżowe, 
− roboty wykończeniowe (wszelkie prace związane z wykończeniem wewnętrznym i 

zewnętrznym budynku związane z wykonywanymi robotami budowlanymi), 
− wszelkie prace porządkowe oraz prace dodatkowe wynikłe podczas prowadzenia robót 

budowlanych a nie objętych opracowaniem. 
2.4. Tabelaryczne zestawienie pomieszcze ń – stan projektowany: 
 

Zestawienie powierzchni             
nr. 

pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2] wyk. posadzki 

1/1 komunikacja 43,67 gres 
1/2 wc 3,85 gres 
1/3 gabinet logopedy / psychologa 9,56 wyk. pcv 
1/4 magazyn brudnej bielizny 1,50 gres 
1/5 łazienka dla dzieci 9,35 gres 
1/6 mycie / składowanie nocników 3,06 gres 
1/7 magazyn sprzętu 5,14 gres 
1/8 sypialnia 34,33 wyk. dywanowa 
1/9 sala do zabaw i gier 49,55 wyk. dywanowa 
1/10 korytarz 2,15 gres 
1/11 kuchnia / przyjęcie cateringu 13,22 gres 
1/12 zmywalnia 3,21 gres 
1/13 pokój pielęgniarki 13,36 gres 
1/14 wiatrołap / miejsce na wózki 5,98 gres 
1/15 szatnia dzieci 9,07 gres 
1/16 pomieszczenie administracyjne 10,96 wyk. pcv 
1/17 komunikacja 8,61 gres 
1/18 pomieszczenie socjalne 8,49 wyk. pcv 
1/19 pomieszczenie porządkowe 2,35 gres 
1/20 wc personelu 3,12 gres 
1/21 komunikacja 43,67 gres 

  284,20   
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3. Dane architektoniczno – budowlane zwi ązane z inwestycj ą: 
3.1. Rozwiązania funkcjonalne i forma budynku:  
Projektowane prace budowlane polegają na przebudowa pomieszczeń na potrzeby projektu: 

żłobek „U Skłodowskiej” w Ożarowie. Placówka będzie utworzona w istniejącym parterowym budynku 
warsztatowym, w jego wydzielonej części. 

3.2. Układ konstrukcyjny:  
Projektowana inwestycja została zaprojektowana w tradycyjnej technologii. Rozwiązania 

konstrukcyjno – materiałowe (roboty branżowe – konstrukcja, instalacje elektryczne realizowane w 
oparciu o opracowanie branżowe). 

3.3. Projektowane ściany wewn ętrzne:  
Wszelkie roboty murowe – ścianki działowe wewnętrzne gr. 12cm, wykonać bloczkami z 

betonu komórkowego klasy 600. Bloczki klejone na klej ze spoiną o grubości od 2÷3mm. Zastosowany 
klej musi być min. sklasyfikowany jako zaprawa murarska do cienkich spoin (typ T), o wytrzymałości 
na ściskanie kategorii min. M10 i kategorii absorpcji wody W0. Alternatywnie można wykonać 
przepierzenia z GK na dostosowanym ruszcie i wypełnieniu przestrzeni między płytami. W 
sanitariatach i pomieszczeniach mokrych zastosować płyty przystosowane do tego typu pomieszczeń. 
 

4. Roboty budowlane, roboty wyko ńczeniowe: 
4.1. Izolacje przeciwwilgociowe:  

− poziome: folia izolacyjna gr. 0,2mm lub papa izolacyjna (pod nowo wybudowanymi ściankami 
działowymi; folia w płynie – pomieszczenia mokre. 
4.2. Izolacje termiczne nad przestrzeni ą sufitow ą: 
4.3. Nadpro ża: 
Nowo projektowane nadproża wykonać jako typowe, prefabrykowane typu L19. Głębokość 

oparcia min. 150mm na zaprawie cementowej M10. 
Z uwagi na brak danych na etapie projektowania dotyczących konstrukcji istniejących 

nadproży w ścianach przed przystąpieniem do robót należy odkuć tynk i ocenić rodzaj oraz głębokość 
istniejącego oparcia nadproża. W przypadku gdy okaże się, że nadproże nie posiada wystarczającej 
głębokości oparcia, należy je odpowiednio przebudować – decyzja o konieczności przebudowy 
podejmuje uprawniona osoba. W miejscach poszerzeń istniejących otworów, przebić pod nowe – 
zastosować nadproża stalowe w postaci skręcanych belek . 

4.4 Wentylacja pomieszcze ń: 
Realizować wg opracowania  branżowego. 
4.5.Monta ż stolarki okienno – drzwiowej: 
Przed rozpoczęciem prac związanych ze stolarką, obowiązkowo dokonać pomiarów z natury i 

zapoznać się z wybranym produktem wybranego porducenta. Ostateczna wielkość przeszkleń, 
kolorytyka stolarki, okuć i detali po ustaleniu z Inwestorem. Wszystkie elementy zastosowane przy 
stolarce muszą posiadać obowiązujące atesty i certyfikaty.  

4.5.1. Stolarka wewn ętrzna drzwiowa:  
Projektuje się drzwi wewnętrzne wykonane jako drewnopodobne z MDF-u (ramiak, skrzydła 

drzwiowe), gładkie. Zamek jednopunkotwy na wkładkę umożliwiający zamknięcie od środka. Drzwi do 
sanitariatów muszą posiadać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0.022 m² dla 
dopływu powietrza - wg § 79.1 Dz.U.2002.75.690. Kolor stolarki jasny w uzgodnieniu z Inwestorem 
Drzwi z przeszkleniem mlecznym - wielkość do uzgodnienia. Drzwi wewnętrzne w klasie odporności 
standardowe w klasie odporności EI60 malowane proszkowo w kolorze srebrnym. Szerokość w 
świetle przejścia skrzydła czynnego 90cm. Drzwi wyposażone w tabliczkę znamionową 
potwierdzającą odporność ogniową (tabliczka umieszczona na bocznej wewnętrznej części skrzydła 
lub na ościeżnicy, widoczna po otwarciu drzwi). Drzwi z 2 zawiasami/skrzydło homologowanymi; jeden 
wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem oraz okuciami w kolorze czarnym (klamka 
– klamka). Jeden z zawiasów skrzydła wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem 
pozwalającym na otwarcie skrzydła o kąt 180°. Drzwi bez przeszklenia posiadające 1 pkt. 
Antywyważeniowy. Drzwi z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,7mm, skrzydło o grubości 54mm; 
Ościeżnica narożnikowa stalowa, trójstronna o gr. 1,5mm, z wgłębieniem dla uszczelki pęczniejącej. 
Uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa w ościeżnicy. 

4.5.2. Stolarka zewn ętrzna drzwiowa:  
Zaprojektowano drzwi zewnętrzne w klasie odporności standardowe w klasie odporności EI60 

malowane proszkowo w kolorze srebrnym. Szerokość w świetle przejścia skrzydła czynnego 90cm. 
Drzwi wyposażone w tabliczkę znamionową potwierdzającą odporność ogniową (tabliczka 
umieszczona na bocznej wewnętrznej części skrzydła lub na ościeżnicy, widoczna po otwarciu drzwi). 
Drzwi z 2 zawiasami/skrzydło homologowanymi; jeden wyposażony w sprężynę z półautomatycznym 
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zamykaniem oraz okuciami w kolorze czarnym (klamka – klamka). Jeden z zawiasów skrzydła 
wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem pozwalającym na otwarcie skrzydła o kąt 
180°. Drzwi bez przeszklenia posiadające 1 pkt. Antywyważeniowy. Drzwi z blachy stalowej 
ocynkowanej o gr. 0,7mm, skrzydło o grubości 54mm; Ościeżnica narożnikowa stalowa, trójstronna o 
gr. 1,5mm, z wgłębieniem dla uszczelki pęczniejącej. Wypełnienie wełną mineralną o gęstości 150 
kg/m³. Uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa w ościeżnicy. 

Drzwi z PCV o przenikalności cieplnej U=1.40, pakiet szklenia U=1.10, okucie uchylno 
rozwierne, słupek ruchomy + stopniowy uchył. Skrzydło bierne z klamką w kolorze białym. Okna 5 
komorowe, pakiet 3 szybowy. Szerokość profila 70mm. Dla zwiększenia sztywności okna w ramie 
stalowy profil zamknięty. Stolarka w kolorze białym. 

4.5.3. Stolarka okienna: 
 Projekt przewiduje montaż stolarki okiennej  następujących parametrach - okno w klasie 
odporności na obciążenie wiatrem C2, klasa wodoszczelności 4A (150Pa), właściwości akustyczne 
klasy Rw=30dB, klasa kształtownika PCW (ramy) kl. A, min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 
70mm, min. budowa kształtownika (ramy) 5 komorowa, pakiet szybowy 4-16-4, przenikalność cieplna 
okna Uw=1,3W/(m2K), szkło niskoemisyjne, okucia i ich detale standardowe, okna wyposażone w 
nawiewniki higrosterowalne wydajność normatywnej dla danego pomieszczenia. Kolor stolarki - biały. 
Profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, powinny posiadać atest Instytutu Ceramiki i Szkła.  

4.6 Wykończenie posadzek: 
4.6.1. Posadzka z płytek:  
Posadzkę z płytek należy wykonać z gresu antypoślizgowego o wymiarach 33x33cm - grupa 

10 antypoślizgowości, gatunek pierwszy. Wzór, kolor płytek ceramicznych, schemat układania – musi 
zostać zaakceptowany przez inwestora. Płytki należy układać na kleju elastycznym i uszczelnić 
elastyczną zaprawą typu flex, wykonać cokoły wysokości 10cm. 

4.6.2. Posadzka z pcv:  
Wykładzinę typu tarket należy przykleić do podłoża na całej powierzchni – ok. 250g/m2. 

Zalecane podłoże: beton z wylewką wyrównującą. Poziom wilgotności nie może przekraczać 2,5% i 
musi być wolne od śladów farby, lakieru, wosku, olejów, smaru, rozpuszczalników i innych obcych 
substancji, które mogłyby zanieczyścić powierzchnię podłogi. Do frezowania i spawania należy 
przystąpić po min. 24 h od instalacji. Frezowanie powinno być na min 2/3 głębokości wykładziny. 
Przed dopuszczeniem do jakiegokolwiek ruchu pieszych po nawierzchni lub przenoszenia na nią mebli 
odczekać 48 - 72 h. Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej 
szmatki. Wykładzinę wywinąć ok. 10 cm na ścianę. Kolorystykę wykładziny po uzgodnieniu z 
Inwestorem. 

4.6.3. Posadzka dywanowa:  
Wzory posadzki dywanowej po ustaleniu z Iwnestorem. Po rozwinięciu, wykładzinę mocuje się 

do odpowiednio przygotowanego podłoża za pomocą kleju lub taśmy dwustronnie przylepnej. 
Zastosowany dywan musi posiadać Atest Higieniczny PZH oraz atest na antyelektrostatyczność, musi 
być trudno zapalny. Dywan dziecięcy przeznaczony dla żłobka musi być bezpieczny dla dzieci i 
charakteryzować się wysoką jakością wykonania. 

4.7. Tynki wewn ętrzne: 
Jako tynki wewnętrzne zastosować tynki gipsowe oraz cementowo – wapienne w 

pomieszczeniach mokrych. Zaleca się wykonanie tynków maszynowych nakładanych w jednej 
warstwie. Prawidłowo wykonane tynki mają gładką i równą powierzchnię, które nie będą wymagały 
dodatkowego nakładania gładzi gipsowej. Każde podłoże pod tynk powinno być suche, nie 
zmarznięte, stabilne, wolne od kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoża należy zagruntować 
środkiem gruntującym. Na styku dwóch różnych materiałów budowlanych na jednej płaszczyźnie 
należy zastosować siatkę podtynkową – uniknie się powstawaniu rys. 

4.8. Tynki zewn ętrzne: 
Po zakończonych robotach należy uzupełnić wyprawę tynkarską, na uprzednio 

przygotowanym podłożu w nawiązaniu do ostnijeącej. 
4.9. Powłoki malarskie:  
Powłoki malarskie wykonać farbami emulsyjnymi na bazie dyspersji wodnych (farby akrylowe, 

lateksowe, winylowe, silikonowe i silikatowe, etc), w postaci farb o gotowych kolorach lub jako białą 
bazę, do której dodaje się pigmenty i w ten sposób uzyskuje żądany odcień. Malowanie farbami w 
kolorach jasnych pastelowych, dokładny kolor Inwestor wskaże na podstawie wzornika i próbek. Przed 
przystąpieniem do malowania sprawdzić stan wykończonych tynków. Ewentualne nie doskonałości 
wyszpachlować i przeszlifować celem uzyskania gładkiej powierzchni. Powierzchnie pod malowanie 
zagruntować. Powłoki powinny być niezmywalne przy 
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 zastosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i szorowanie. Wykonawca robót 
po zakończonych robotach przekaże Inwestorowi farby każdego koloru w ilości 2 litrów. 

4.10. Flizowanie:  
W sanitariatach glazura do wysokości min. 2m. Przy punktach wodnych należy wykonać 

fartuchy ochronne z materiału łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego do wysokości 1,6m i 0,6m poza 
obrys urządzenia. Oblicowania ścian należy wykonać z płytki ceramicznej gatunku pierwszego – kolor 
sposób układania po uzgodnieniu z Inwestorem. Przed układaniem płytek należy sprawdzić nośności 
podłoża, poprzez jego zarysowaniem ostrym narzędziem. Wszystkie podłoża słabo związane i 
kruszące się powinny zostać odkute i usunięte do podłoża nośnego. Podłoże powinno być również 
czyste, równe i niechłonne. Należy również usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniające 
przyczepność. W łazienkach wykonać izolacje w postaci folii w płynie z zastosowaniem specjalnych 
taśm i kołnierzy. 

4.11. Wykończenie sufitów nad nowo powstałymi pomieszczeniami:  
Sufity wykonać z systemowych płyt GK na konstrukcji wybranego systemu – zastosować 

odpowiednie profile przyścienne, wieszaki, łączniki. Rozstaw profili głównych nie może być większy 
niż 1m przy czym od ściany pierwszy i ostatni nie może być dalej niż 0,40m. Kołki powinny mieć 
rozstaw nie większy niż 0,90m. Profile nośne rozstawiać maksymalnie co 0,5m, a pierwszy i ostatni 
nie dalej niż 0,15m od ściany. Pamiętać należy że wydzielona część pod żłobek musi spełnić wymogi 
p.poż. i zapewnić odpowiednią klasę odporności ogniowej. 

4.12. Monta ż parapetów wewn ętrznych:  
Należy zastosować parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego – aglomarmuru gr. 

3cm, wysięgu po za lico wykończonej ściany ~ 5cm. Kolor, faktura do uzgodnienia. Płaszczyzna 
montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, osuszona. Do montażu parapetów należy 
stosować szybkowiążący poliuretanowy klej. W przypadku montażu parapetów z konglomeratu o 
ciemnych kolorach, dla których może dojść do przebarwienia przy użyciu zaprawy klejowej opartej na 
bazie szarego cementu należy stosować zaprawy klejowe zawierające jako spoiwo "biały cement"; 
aby zamaskować szczelinę montażową na styku parapet - okno należy stosować profile montażowo - 
wykończeniowe z PVC (płaskowniki samoprzylepne, ćwierćwałki). 

4.13. osłony grzejników: 
W pomieszczeniach przeznaczony na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania 

należy umieścić osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. 
Zaprojektowano osłony systemowe z drewna sosnowego zabezpieczonego do stopnia 
trudnozapalności i malowane na rożne żywe kolory. 

4.14. Obróbki blacharskie zewn ętrzne: 
Po zakończonych robotach budowlanych, montażowych zamontować nowe elementy obróbek 

wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5÷0,6mm. Parapety wypuścić poza lico ściany ok. 5cm. 
Styk połączenia tynku strukturalnego i blachy zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Nie 
dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. Kolor 
obróbek w nawiązaniu do istniejących.  

4.15. Ciągi piesze, opaska wokół budynku: 
Po zakończonych robotach budowlanych należy uzupełnić ewentualne uszkodzenia opasek i 

ciągów pieszych w nawiązaniu do istniejącego otoczenia. 
4.16. Naprawa przy wybiciu nowych drzwi, roboty z t ym zwi ązane: 

 Po zakończonych pracach należy uzupełnić uszkodzony i brakujący tynk oraz wykonać 
wyprawę tynkarską wewnętrzną i zewnętrzną oraz pomalować w kolorze nawiązującym do 
istniejącego – przywrócić do pierwotnego stanu. 
  

7. Dost ępno ść dla osób niepełnosprawnych: 
Przebudowana część warsztatów i utworzony żłobek daje możliwość korzystania dla osób 

niepełnosprawnych. 
 

8. Wymogi ochrony konserwatorskiej: 
Nie dotyczy. 
 

9. Przewidywane zagro żenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników: 
 Obiekt oraz zakres wykonywanych prac nie zalicza się do inwestycji uciążliwych dla 
środowiska lub mogących pogorszyć jego stan. Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie ochrony 
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990r (Dz.U. nr. 15 z dnia 14 
marca 1990r poz.92). Dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją 
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budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole 
magnetyczne czy inne zakłócenia. Charakter i program użytkowy budynku oraz sposób jego 
posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody 
powierzchniowe i podziemne. 
 

10. Wpływ obiektu na środowisko naturalne: 
Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczeń nie większej niż emisja 

dopuszczalna określona w Rozporządzeniu  Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998r „W sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem 
szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą 
występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych 
promieniowania” (Dz.U. nr 107, poz. 676). Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, 
funkcjonalne i techniczne (dotyczące emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania jonizującego, 
oraz wpływu obiektu na istniejący drzewostan – nie naruszany) eliminują wpływ obiektu na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz 
obowiązującymi Polskimi Normami. Przyjęte w projekcie rozwiązania technologiczne oraz ze względu 
na charakter inwestycji, wartości emitowanego hałasu podczas eksploatacji nie przekraczają 
dopuszczalnych standardów jakości środowiska w zakresie hałasu, przyjętych dla tego terenu w porze 
dziennej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, z dnia 14 czerwca 2007r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i nie spowoduje przedostawania się hałasu 
poza teren działki Inwestora (działki sąsiednie).  
 

11. Ochrona p.po ż.: 
11.1. Przedmiot opracowania: 
Celem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń na potrzeby projektu: żłobek „U Skłodowskiej” 

w Ożarowie. Placówka będzie utworzona w istniejącym parterowym budynku warsztatowym, w jego 
wydzielonej części. 

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujące się nośnością szczelnością izolacyjnością 
ogniową (REI) powinny być wykonane, jako rozwiązania systemowe, oferowane przez ich producenta 
(wytwórcę) lub na podstawie jednostkowego dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Zamknięcia otworów charakteryzujące się klasą odporności pożarowej oraz dymoszczelnością 
powinny być wyposażone w urządzenia powodujące ich samoczynne zamknięcie się w przypadku 
wystąpienia pożaru. 

11.2. Przeznaczenie obiektu: 
Wydzielona część istniejącego budynku warsztatów będzie funkcjonowała jako żłobek. 

Budynek warsztatowy, w którym projektuje się żłobek został oddzielony pożarowo od niego za 
pomocą zaprojektowanych przegród p.poż – drzwi w klasie odporności ogniowej EI60. Budynek 
warsztatów należy do strefy strefy pożarowej ZL III. Dopuszcza się prowadzenie żłobka w lokalu nie 
spełniającym wymagań kategorii ZLII pod warunkiem usytuowania lokalu na parterze dla nie więcej niż 
15 dzieci. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 
2011 r. z późn. zmianami (Dz. U. 69 poz. 367) w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych 
dotyczących żłobków i klubów dziecięcych – zastosowano następujące rozwiązania projektowe: 

− żłobek jest usytuowany w lokalu położonym na parterze budynku wykonanego z elementów 
nierozprzestrzeniających ognia, 

− żłobek jest przeznaczony dla nie więcej niż 15 dzieci, 
− posiada min. dwa wyjścia na zewnątrz, 
− zastosowano trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne elementy wyposażenia i wystroju 

wnętrz, 
− lokal jest wyposażony w gaśnicę proszkowa ABC o zawartości co najmniej 4kg środka 

gaśniczego, 
− strefa pożarowa w której znajduje się lokal jest strefą pożarową zakwalifikowana do kategorii 

ZL III, zlokalizowana w budynku innym niż tymczasowy, 
− w w/w strefie będzie zlokalizowany tylko jeden taki żłobek, 
− ponadto lokal jest wyposażony w 2x hydrant przeciwpożarowy HP 25, 
− lokal w którym znajduje się żłobek wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantem HP25,  
− stałe elementy wystroju wnętrz powinny być co najmniej trudno zapalne (trudnozapalność 

powinna być potwierdzona stosownymi certyfikatami). 
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11.3. Kwalifikacja do kategorii zagro żenia, klasa odporno ści po żarowej:  
Elementy adaptowanych pomieszczeń na żłobek wykonane są jako nierozprzestrzeniające 

ognia. Do wykończenia wnętrza zastosowano materiały, których produkty rozkładu termicznego są nie 
toksyczne oraz nie intensywnie dymiące. Okładziny wykonane z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, nie kapiących i nie opadających pod wpływem ognia. Adaptowana część budynku 
należy do grupy budynków niskich (zgodnie z Dz.U.2015.0.1422 budynki niskie to takie, których 
wysokość wynosi do 12m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 
kondygnacji nadziemnych włącznie) oraz do kategorii ZL II i posiada klasę odporności „B”. 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów  budynku 
Głowna 

konstrukcja 
nośna 

Konstrukcja 
dachu Strop 

Ściana 
zewnętrzna 

Ściana 
wewnętrzna 

Przekrycie 
dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„B” R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30 
 
R – nośność ogniowa wyrażona w minutach 
E – szczelność ogniowa wyrażona w minutach 
I – izolacyjność ogniowa wyrażona w minutach 

 
11.4. Warunki ewakuacji:  
Zapewnione są wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz za pomocą drzwi, które 

muszą zostać odpowiednio oznakowane. Minimalna szerokość przejścia świetle drzwi wynosi 90cm. 
Minimalna szerokość drogi ewakuacyjnej wynosi 150cm. W budynkach zapewniona jest również  
ewakuacja z sąsiadujących stref pożarowych, długości tych dróg nie przekracza w żadnym przypadku 
40m. Długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji maksymalnie wynosi 10m. W 
każdym przypadku ewakuacja odbywa się na teren utwardzony. 

11.5. Zagro żenie wybuchem:  
Zagrożenie wybuchem nie występuje – nie dotyczy. 
11.6. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne:  
Roboty instalacyjne, elektryczne, należy rozpatrywać wg opracowania branżowego. 
11.7. Instalacja wodoci ągowa przeciwpo żarowa:  
Zaprojektowano hydranty wewnętrzne DN25 oznakowane w części graficznej niniejszego 

opracowania. Ochrona zewnętrzna ppoż. projektowanej inwestycji realizowana jest poprzez dwa 
hydranty, znajdujące się w odległościach nie większych niż 150m i 75m od projektowanej inwestycji.  

11.8. Elementy wyko ńczenia wn ętrz i wyposa żenia stałego:  
Do aranżacji i wykończenia wnętrz nie będą stosowane materiały łatwo zapalne. W obiekcie 

zabronione jest stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych. Okładziny sufitów oraz sufity 
podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i 
nieodpadających pod wpływem ognia. Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok 
których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, należy 
zabezpieczyć przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. 

11.9. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru:  
W sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajdują się istniejące hydranty zewnętrzne. 
11.10. Drogi po żarowe:  
W razie potrzeby dojazdu wozów bojowych straży pożarnej istnieje możliwość skorzystania z 

utwardzonych dojazdów istniejących na placu szkolnym do którego dojazd posiada szerokości nie 
mniejszą niż 4m, a także umożliwia przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co 
najmniej 100kN. 

11.11. Wyposa żenie w podr ęczny sprz ęt gaśniczy. Oznakowanie:  
Żłobek wyposażyć w gaśnice przenośne typ ABC spełniające wymagania Polskich Norm 

dotyczących gaśnic. Gaśnicę w obiekcie należy umieszczać w miejscu łatwo dostępnym, widocznym, 
nie narażonym na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. Miejsce lokalizacji gaśnicy 
należy w sposób widoczny oznakować. Należy przyjąć 2kg środka gaśniczego na każde 100m2 
powierzchni, w odległościach nie większych niż 30m. 

11.12.Uwagi inne: 
Budynek należy oznakować znakami i rozmieścić zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 
 
 
 



Żłobek ,,U Skłodowskiej" w Ożarowie 
 

 

 

12. Opracowania bran żowe: 
Części instalacji sanitarnych i elektrycznych realizować w rozpatrzeniu z opracowaniami 

branżowymi. 
 

13. Sposób spełnienia wymaga ń, o których mowa w art.5 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipc a 1994 r. 
- Prawo budowlane: 
13.1. Bezpiecze ństwo konstrukcji: 
Przedmiotową inwestycję zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi i 

sztuką budowlaną. Zastosowano materiały posiadające odpowiednie atesty i świadectwa jakości 
dopuszczające do stosowania w budownictwie ogólnym. 

13.2. Bezpiecze ństwo po żarowe: 
Zastosowane materiały są niepalne, spełniają warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Usytuowanie budynku spełnia wymogi warunków technicznych Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 
kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

13.3. Bezpiecze ństwo u żytkowania: 
Przyjęte do obliczeń statycznych obciążenia użytkowe i współczynniki bezpieczeństwa są 

zgodne z Polskimi normami i zapewniają bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego. 
13.4. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska: 
Dla przyjętego programu użytkowego budynek spełnia wymagania bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ergonomii oraz higieniczno - zdrowotne. Eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem nie 
powoduje zagrożeń dla środowiska. 

13.5. Ochrona przed hałasem i drganiami: 
Budynek spełnia wymogi warunków technicznych Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 

2002r z późniejszymi zmianami. W budynku nie przewiduje się eksploatacji urządzeń emitujących 
hałas, który stanowiłby zagrożenie dla zdrowia osób użytkujących budynek jak również ludzi 
znajdujących się w ich sąsiedztwie. Nie przewiduje się eksploatacji urządzeń emitujących hałas, który 
stanowiłby zagrożenie dla zdrowia osób użytkujących budynek jak również ludzi znajdujących się w 
ich sąsiedztwie. 

13.6. Oszczędno ść energii i izolacyjno ść cieplna przegród: 
Nie dotyczy. 
13.7. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu n a działki s ąsiednie: 
Nie dotyczy – roboty realizowane tylko wewnątrz budynku. 
13.8. Warunki u żytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu: 

 Zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną, energię cieplną i paliwa przy założeniu 
efektywnego wykorzystania tych czynników – normowe. Usuwanie ścieków – tak jak pozostała część 
budynku warsztatów. Usuwanie odpadów – przez koncesjonowany zakład oczyszczania. Wody 
opadowe – odprowadzenie na teren własny, nieutwardzony. W budynku nie występują czynniki 
uniemożliwiające utrzymanie właściwego stanu technicznego. 

13.9. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów u żyteczno ści publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez os oby niepełnosprawne, w 
szczególno ści poruszaj ące si ę na wózkach inwalidzkich: 
Przebudowa i modernizacja części budynku warsztatów daje możliwość korzystania przez 

osoby niepełnosprawne. 
13.10. Warunki bezpiecze ństwa i higieny pracy: 
Budynek spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 
169, poz.1650 z późniejszymi zmianami). 

13.11. Ochron ę ludno ści, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej: 
Nie dotyczy, 
13.12. Ochron ę obiektów wpisanych do rejestru zabytków: 
Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 

decyzji o warunkach zabudowy, 
13.13. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlane j: 
Nie dotyczy – roboty realizowane tylko wewnątrz budynku. 
13.14. Poszanowanie, wyst ępujących w obszarze obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienie dost ępu do drogi publicznej: 
Budynek nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego oraz nie ogranicza dostępu do drogi publicznej sąsiednim działkom, 
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13.15. Warunki bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia osób przebywaj ących na terenie 
budowy: 
Projekt przewiduje stosowanie w pełnym zakresie warunków bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia osób przebywających na terenie budowy, pod nadzorem kierownika budowy i innych osób 
ustanowionych do nadzorowania prowadzonych prac budowlanych.  
 

14. Informacja o obszarze oddziaływania: 
Nie dotyczy, całość prac obejmuje tylko wnętrze wybudowanego i eksploatowanego już 

budynku warsztatowego. 
 

15. Charakterystyka energetyczna: 
 
 

16. Charakterystyka ekologiczna: 
Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 
Prace realizowane są wewnątrz budynku. 
 

17. Informacja do planu BIOZ: 
17.1. Wytyczne do planu bioz:  
Zgodnie z ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity) art.21a – kierownik 

budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikacje obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ powinien zostać w oparciu o dane 
zawarte w Dz.U. nr 151 poz. 1256 z dnia 17 września 2002r. Przed przystąpieniem do robót, kierownik 
budowy lub inna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zapozna pracowników z planowanym 
przebiegiem prac, technologią oraz przeszkoli pracowników na stanowisku pracy. Szkolenie powinno 
zapoznać pracowników z przewidywanymi zagrożeniami, sposobami ochrony osobistej i zbiorowej 
oraz przedstawić procedurę zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia należy uwzględnić następujące zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− roboty przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości,  
− roboty wykonane na czynnym obiekcie, 
− roboty instalacyjne i następstwa prowadzenia prac w niewłaściwy sposób, 
− roboty budowlane, ogólnobudowlane, 
− roboty wykończeniowe. 

17.2. Podstawowy zakres inwestycji:  
Celem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń na potrzeby projektu: żłobek „U Skłodowskiej” 

w Ożarowie. Placówka będzie utworzona w istniejącym parterowym budynku warsztatowym, w jego 
wydzielonej części 

17.3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych na działkach Inwestora:  
Budynki należące do kompleksu szpitalnego. 
17.4. Kolejno ść realizacji inwestycji:  
Inwestycja nie przewiduje etapowanie prac. Zakres robót obejmuje wykonanie niezbędnych 

przekuć, przebić, osadzanie niezbędnych nadproży, prace posadzkarskie, tynkarskie, wykonanie 
sufitów podwieszanych oraz roboty wykończeniowe związane z poszczególnymi robotami 
budowlanymi, a także niezbędne roboty instalatorskie. Niezależnie od rodzaju robót, należy je 
wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowaniu wszelkich przepisów BHP. 

17.5. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog ą stwarza ć 
bezpo średnie zagro żenie podczas realizacji robót budowlanych:  
Na terenie realizacji inwestycji nie występują żadne bezpośrednie elementy, które mogą 

stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi.  
17.6. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
Dz. U. nr 47 poz. 401 w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych – roboty na 

wysokościach, murarskie, tynkarskie, zbrojarskie i betoniarskie, dekarskie, izolacyjne oraz związane z 
maszynami i urządzeniami technicznym. 
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17.7. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ącym 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach 
zagro żenia zdrowia:  

− w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym umieścić pkt pierwszej pomocy, 
− w pomieszczeniu socjalnym umieścić niezbędne numery alarmowe i adresy, 
− kaski ochronne, pasy, linki zabezpieczające umieścić w pomieszczeniu socjalnym, 
− wygrodzić i oznakować strefy ochronne, 
− wyznaczyć na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych drogi ewakuacyjne. 

17.8. Zakres robót:  
Roboty budowlane, konstrukcje, związane z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, roboty 

wykończeniowe. 
 

18. Uwagi ko ńcowe: 
Stosownie do przepisów przy doborze wyrobów budowlanych służących do ochrony 

przeciwpożarowej lub posiadających narzucone cechy przeciwpożarowe takie jak: odporność 
ogniowa, dymoszczelność, stopień rozprzestrzeniania ognia, dymotwórczość, wytwarzanie płonących 
kropli i odpadów przez palący się wyrób należy obowiązkowo sprawdzać, czy przewidziane w 
projekcie materiały budowlane są dopuszczone do obrotu i stosowania.  

Uwaga: 
− dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane oznaczone przez producenta znakiem 

CE, budowlanym z wystawioną na podstawie posiadanego certyfikatu zgodności, deklaracją 
zgodności/deklaracji właściwości użytkowych.  

− aprobata techniczna nie dopuszcza wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania. 
− wszelkie roboty budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną 

oraz obowiązującymi przepisami formalno - prawnymi, 
− użyte do budowy materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać 

wymagane atesty i aprobaty techniczne, 
− w trakcie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP, 
− roboty budowlane, montażowe wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania 

danym zakresem robót, 
− w celu uniknięcia błędów przy wykonaniu prac budowlanych lub w przypadku zastosowania 

rozwiązań zamiennych należy informować nadzór autorski/projektanta, 
− projektanci odpowiadają za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z przepisami 

techniczno – budowlanymi i obowiązującymi polskimi normami w dniu opracowania i 
przekazania dokumentacji projektowej. Natomiast nie odpowiadają za następstwa: zmian w 
dokumentacji projektowej jeśli nie były uzgodnione, a zostały wprowadzone albo w trakcie 
sporządzania projektu albo podczas wykonywania robót budowlanych (w trakcie realizacji 
przedmiotowego obiektu); dotyczy min. zmiany przeznaczenia obiektu, przyjętych obciążeń 
użytkowych, rodzaju materiałów, klasy stali, układu konstrukcyjnego budynku, parametrów 
materiałów na niższe niż założone w projekcie, 

− istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia 
na budowę, 

− dopuszcza się nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę za zgodą projektanta, 

− ewentualna propozycja zmian rozwiązań musi posiadać oprócz akceptacji projektanta zgodę 
Inwestora, 

− ewentualne przytoczone nazwy są podane jako przykładowe i można zastąpić materiałami 
równoważnymi.  

 
 
 
 

mgr inż. Witold Korus 
KL-164/89, KL-237/94 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA – STAN PROJEKTOWANY  
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TECHNOLOGIA OBIEKTU 
 

 
1. Podstawa opracowania: 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 
września  2015 r. poz. 1422), 

− ustawa z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr45 poz. 
235), 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie 
wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, 
poz. 367),  

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z 2003r z 
późn. zm.). 

  
2. Temat opracowania: 

Tematem opracowania jest projekt adaptacji części pomieszczeń warsztatów szkolnych na 
żłobek.  
 

3. Zakres świadczonych usług: 
W adoptowanych pomieszczeniach będzie realizowana opieka nad dziećmi od 1 roku do lat 3 

dla 15 dzieci. W ramach opieki realizowane będą funkcje: opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne  
    

4. Założenia projektowe: 
− dla potrzeb żłobka zostaną zaadaptowane pomieszczenia użytkowane przez szkołę, które 

będą stanowić wyodrębnioną część od pozostałej części budynku. Posiłki dla dzieci będą 
przygotowywane i dostarczane ze stołówki szkolnej (stołówka jest objęta nadzorem 
sanitarnym). W kuchni należy wydzielić stanowisko do przygotowywania posiłków dla dzieci 
żłobkowych. Posiłki będą przenoszone korytarzami łączącymi warsztaty szkolne z 
pomieszczeniami adaptowanymi dla potrzeb żłobka, do pomieszczenia przyjęcia cateringu. 

− naczynia stołowe myte będą w zmywarce z funkcją wyparzania w wydzielonym pomieszczeniu 
zmywalni, 

− zaprojektowano pomieszczenie w którym będzie przechowywany sprzęt porządkowo - 
czystościowy oraz środki czystości i środki dezynfekcyjne, 

− dla dzieci będą zapewnione warunki do leżakowania – sypialnia, 
− w szatni i łazience dzieci, przewidziano przewijak, 
− zaprojektowano gabinet pielęgniarski pełniący również funkcję izolatki w przypadku potrzeby 

stwierdzenia choroby dziecka w celu jego oddzielenia od pozostałych dzieci, 
− przewiduje się również (w razie potrzeby zajęcia z psychologiem i psychiatrą), 
− dla personelu zaprojektowano pokój socjalny z szatnią i w-c.  

 
5. Wyposa żenie pomieszcze ń:  

Powierzchnię pomieszczeń oraz wyposażenia pomieszczeń pokazano w części graficznej 
projektu. Ponadto salę zabaw należy wyposażyć w: 

− rozkładane krzesełka do karmienia, 
− chodziki, 
− bujaki, 
− basen z piłeczkami, 
− trampolinę, 
− materac narożny oraz inne bezpieczne zabawki. 

Przy umywalkach do rąk dla personelu należy zainstalować pojemniki na mydło w płynie oraz 
uchwyty na ręczniki jednorazowego użytku. Pomieszczenia należy wyposażyć w pojemniki na odpady.  
 

6. Wytyczne bran żowe:  
6.1. Wytyczne budowlane:  
Wykonać drzwi umożliwiające bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku z Sali zabaw lub 

sypialni. 
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6.2. Wykończenie wn ętrz: 
Podłogi – materiały jakich powinny być wykonane podłogi wskazano w części graficznej 

projektu. W sali zabaw i sypialni – wykładzina dywanowa o ateście trudnozapalności. Ściany – w 
pomieszczeniach: łazience dzieci, w-c, zmywalni, kuchni oraz w pomieszczeniu mycia nocników do 
wys. min. 2m płytki z glazury. W pomieszczeniu porządkowym komunikacji oraz szatni  do wysokości 
2m materiał zmywalny odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. W gabinecie 
logopedy/psychiatry i gabinecie pielęgniarki farba lateksowa do pełnej wysokości. W pozostałych 
pomieszczeniach farba emulsyjna. Przy punktach wodnych należy wykonać fartuchy ochronne z 
materiału łatwo zmywalnego i nienasiąkliwego do wysokości 1,6m i 0,6m poza obrys urządzenia. 
Drzwi - powinny być gładkie o nie nasiąkliwych powierzchniach łatwe do czyszczenia. 
 6.3. Wytyczne wod.-kan.: 

Woda zimna jest doprowadzona do budynku z wodociągu komunalnego. W pomieszczeniach 
należy również zapewnić wodę ciepłą do umywalek, zlewozmywaków oraz brodzika z natryskiem o 
temperaturze 35 do 40˚. W urządzeniach sanitarnych dostępnych dla dzieci należy zapewnić centralną 
regulację mieszania wody. Umywalkę w łazience dla dzieci zainstalować na wysokości od 0,45cm od 
podłogi. Należy zainstalować miskę ustępową o zmniejszonych rozmiarach. Miska ustępowa powinna 
być umieszczone na wysokości max. 0,45m nad podłogą. Ścieki są odprowadzone do sieci kanalizacji 
komunalnej. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne należy wykonać jako kryte. 

6.4. Wytyczne c.o.: 
 W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci należy zapewnić temperaturę 20º C, a 
pozostałych pomieszczeniach temperatury określone w warunkach technicznych. Grzejniki powinny 
mieć powierzchnię gładką łatwą do utrzymania czystości. W pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania wykonać osłony ochraniające przed 
bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. 

6.5. Wytyczne wentylacyjne: 
Wszystkie pomieszczenia powinny posiadać wentylację grawitacyjną lub mechaniczną. Ilość 

wymian powietrza powinna wynosić: 
− sala zabaw i sypialni - 15 m³/h na 1 dziecko, 
− kuchnia - 3W/h (okap)  
− zmywalnia - 3W/h  

 Nad kuchenką należy zainstalować okap. Na otworach wentylacyjnych powinny być 
zainstalowane kratki z materiału nierdzewnego o konstrukcji łatwej do demontażu i mycia. W łazience 
dzieci, w-c personelu oraz w-c niepełnosprawnych w kanale wentylacji grawitacyjnej należy 
zainstalować wentylatory mechaniczne uruchamiane włącznikiem światła. W pozostałych 
pomieszczeniach ilość wymian powietrza przyjąć zgodnie z PN.  
  

7. Zatrudnienie: 
Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 (przywołaną w punkcie 1 opisu) w żłobku 

jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w 
grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki 
maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. Dodatkowo należy zatrudnić: 

− pielęgniarkę, 
− logopedę w zależności od potrzeb, 
− psychologa w zależności od potrzeb, 
− pomoc (rozdział i wydawanie posiłków, utrzymanie czystości w obiekcie), 
− kierownik żłobka. 

 
8. Uwagi ko ńcowe: 
− pranie brudnej bielizny będzie się odbywać poza placówką, 
− do dezynfekcji stosować wyłącznie środki dopuszczone do obrotu, 
− meble w pomieszczeniach dla dzieci powinny być dostosowane do wymagań ergonomii,  
− wyposażenie powinno posiadać atesty lub certyfikaty, 
− abawki powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie 

CE,  
− obiekt wyposażyć w apteczkę I-pomocy, 
− pościel i leżaki powinny być wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację 

dziecka, które z nich korzysta, 
− przeszklenia dostępne dla dzieci powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego, 
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− drzwi łączące korytarz żłobka z komunikacją pomieszczeń warsztatów będą służyć wyłącznie 
do dostarczania posiłków ze szkolnej stołówki, 

 
 
 
 

mgr inż. Witold Korus 
KL-164/89, KL-237/94 
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OPRACOWANIA BRANŻOWE  
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1.      Zawartość opracowania                            
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

CZEŚĆ „A” - WEWN.INSTALACJA WOD. – KAN. 
1.1.   Przedmiot opracowania                           
1.2.   Podstawa opracowania                            
1.3.   Instalacja wod. wewn.                             
1.4.   Mocowanie przewodów                          
1.5.   Obliczenia                                               
1.6.    Próby szczelności inst.                           
1.7.    Płukanie instalacji                                  
1.8.    Instalacja kan. sanit.                               
1.9.    Kanalizacja deszczowa                           
1.10. Uwagi końcowe                                       

 
 
 
 

CZEŚĆ „B” - INSTALACJA CENTRALN.OGRZEWANIA 
 
 

1. Przedmiot opracowani                                   
2. Podstawa opracowania.                 
3. Dane ogólne.     
4. Dane wyjściowe.    
5. Charakterystyka instalacji c.o.   
6. Opis ogólny.     
7. Zastosowane materiały i armatura.  
8. Przewody i armatura.    
9. Elementy grzejne.    
10. Odpowietrzenie instalacji.   
11. Regulacja instalacji.    
12. Zabezpieczenie antykorozyjne.   
13. Próba na ciśnienie.    
14. Źródło ciepła                                            
15. Wentylacja  
16. Wytyczne wykonania.  
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CZĘŚĆ „A” 
 

OPIS   TECHNICZNY DO PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO  . 

 
            WEW . INSTALACJA WOD. – KAN. 

 
1.1.  Przedmiot   części „A” opracowania. 
 

Przedmiotem   niniejszego   opracowania ,  jest   wewnętrzna instalacja  
wodociągowa  i   kanalizacji sanitarnej  ( opracowanie zawiera przewody-ruraż 

oraz armaturę wodno –sanitarną )   w obiekcie :  
Przebudowa wewnętrzna wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego 
budynku warsztatów szkolnych ZS w Ożarowie na Żłobek "u Skłodowskiej". 

 
1.2.  Podstawa    opracowania : 
 
-  zlecenie   inwestora 
-  projekt   budynku  -  branża  architektura 
-  aktualny   plan   sytuacyjno  -  wysokościowy 
-  wizja   lokalna   w   terenie 
-  normy   i   literatura   fachowa. 
 
1.3.  Instalacja   wodociągowa    wewnętrzna. 
 

Instalację    wodociągową   wewnętrzną   dla   przebudowywanego budynku  
warsztatowego  ,  należy   wykonać   z rur i kształtek   miedzianych , w zakresie    
średnic  ( 15 ,1 8 ,   22 , 28  , 35     [mm] ) jako krytą , ułożonych  w bruzdach 
ściennych   pod   tynkiem . Częściowo przewody zimnej  wody  prowadzone będą 
po wierzchu ściany – główne ciągi zasilające  - poziomy  prowadzić pod stropem 
parteru lub w stropie podwieszonym    . Wszystkie wyroby  znajdujące się na 
rynku krajowym , przeznaczone do wykonywania instalacji miedzianych winny 
posiadać dopuszczenie do stosowania  w budownictwie . Proponowany typ rur 
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miedzianych „Hutmen”S.A. , oraz łączniki miedziane „Instalfittings .  
Alternatywnie    instalację    można   wykonać   stosując   materiały   według   
najnowszych technologii /    rury   Aquatherm  /- tworzywo sztuczne przy 
założeniu odpowiednich zabezpieczeń p.poż. na instalacji z tworzywa np. zawór 
pierwszeństwa p.poż.  . Zawór pierwszeństwa jest kombinacją regulatora i 
ogranicznika ciśnienia..   
Połączenia rur  z kształtkami miedziany wykonać jako lutowanie miękki  , przy 
zastosowaniu spoiwa L-SnCu3 lub L-SnAg5  ,oraz topnik (flux , Flussmittel ) .  
Rury instalacji wodociągowej prowadzone po wierzchu przegród budowlanych  - 
pod stropem   parteru lub w stropie podwieszonym należy zaizolować otuliną z 
pianki poliuretanowej  Steinonorm 300  gr. 25 mm. Podejścia pod armaturę 
czerpalną wykonać jako jedno uchwytową ( baterie jednodźwigniowe 
mieszakowe markowych firm ) – podejścia dolne z zaworkami odcinającymi i 
filtrami  wbudowanymi .  W pomieszczeniach  toalet zamontować wiszące 
porcelanowe  miski  klozetowe głębokiego spłukiwania  - Geberit kolor biały  , 
zbiornik spłuczki z 2 -  pojemnościami spłukiwania  , oszczędzający wodę  , sedes 
z pełnego plastiku z klapą  . Brodziki zastosować  z tworzywa sztucznego 
90x90cm głębokie 25 cm z podbudową styropianową  ,kabiny prysznicowe 
wykonać   w wykonaniu szklanym pełne lub ( drzwi – kabiny  )    
W pomieszczeniu przedsionków toalet i pomieszczeniach pomocniczych 
zamontować porcelanowe umywalki „50”  ( urządzenia markowych firm ) . 
Na wszystkich odgałęzieniach instalacji wodociągowej od poziomów zastosować 
zawory odcinające o odpowiednich średnicach ( wg. rurociągów ) w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do nich w razie awarii instalacji . W 
pomieszczeniach łazienek  - dostępnych dla dzieci  zastosować zawory 
termostatyczne mieszające o temp- 35-40  oC  . 
Instalację wodociągową p.poż.  wykonać jako oddzielną instalację wody 
użytkowej  i p.poż.  

Instalację wodociągową p.poż. prowadzić po wierzchu przegród mocując ją do 
konstrukcji stropu lub ścian  za pomocą systemowych  uchwytów (rury 
zastosować  jako wzmocnione stalowe ocynkowane x2 – podwójnie   ) 
odpowiednio zaizolowane  termicznie otuliną z wełny mineralnej gr. 50 mm z 
płaszczem aluminiowym  lub z pianki poliuretanowej  gr. 25 mm   z płaszczem 
PCV . W projektowanym obszarze  zastosowano 2 kpl. hydrantów p.poż. #25  
naściennych    z wbudowanymi gaśnicami  , o wydajności 1 dm3/s przy 
ciśnieniu  0,2 MPa . Wszystkie wyroby  znajdujące się na rynku krajowym , 
przeznaczone do wykonywania instalacji  stalowych  winny posiadać 
dopuszczenie do stosowania  w budownictwie .  
Brodziki zastosować  z tworzywa sztucznego 90x90cm głębokie 25 cm z 
podbudową styropianową  ,kabiny prysznicowe wykonać   w wykonaniu 
szklanym pełne lub ( drzwi – kabiny  )    
W pomieszczeniu aneksu socjalnego i kuchennego   zamontować umywalkę 
porcelanową „50” kolor biały , zlewozmywak dwukomorowy ze stali 
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szlachetnej i baterię mieszakową  . W pomieszczeniu aneksu porządkowego 
zamontować zlew gospodarczy  ze stali nierdzewnej głęboki  - koryto z baterią 
mieszakową , oraz dodatkowym zaworem  przyłącza zimnej wody z wężowym 
złączem śrubowym  ½” , wysokość od górnej krawędzi podłogi 100 cm  , 
długość węża  200 cm zakończony zaworem pistoletowym . 
Przewody wodociągowe układane  w bruzdach i przykrywane zaprawa 
zaizolować otuliną  z pianki polietyl. zabezpieczone powłoką odporną na 
zaprawę cement.   445  gr.4 mm. i  stabil 6-9 mm Pozostałe przewody 
wodociągowe zaizolować termicznie otuliną 13 mm . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.4 Mocowanie przewodów. 
 
Do mocowania rur stalowych  powinny być używane uchwyty systemowe  .  
 
 

ROZSTAW UCHWYTÓW. 
 

ŚREDNICA RURY [mm] 15 20 25 32 40 50 63-75 
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UCHWYTAMI [m.] 

1,25 1,25, 2,0 2,25 2,50 2,80 3,0 

 
 
 

1.5 Obliczenia -  wyznaczenie przepływu obliczeniowego wody.  
 
 
W budynku będą następujące urządzenia : 
 

 
Zapotrzebowanie na wodę dla celów biurowo  - socjalno - administracyjnych  : 

  
Umywalka                           szt.6                       0,14 dm3/s = 0,84  
Miska ustępowa                   szt. 3                       0,13 dm3/s =0,39 
Złączka do węża                   szt.2                      0,30 dm3/s = 0,60 

            Zlewozmywak                      szt. 5                       0,14 dm3/s = 0,70 
             Natrysk                                 szt.1                      0,30 dm3/s = 0,30  
           

Razem                                     qn   =                2,83  dm3/s 
 

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego na cele biurowo – administracyjne  : 
 

q  =  0,682  ( Σ qn ) 0.45 – 0,14 dm3/s 
 

q  = 0,682 x 1,59 – 0.14 = 0,94 dm3/s  
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Zapotrzebowanie wody dla obiektu  : 
 

q c =  0,94 dm3/s 
 
 

Dobór średnicy przyłącza : 
 

Prędkość przepływu przyjęto v = 1,0 s 
 

                                                         4 x q c 
D =           Π x v     = 0.020 m 

 
 

Dobrano przewód Ø  35cu  który należy podłączyć do istniejącego rurociągu 
stalowego w korytarzu z wyprowadzonym odejściem # 32 poprzez zawór 
odcinający .  
Budynek podzielono na  strefy pożarowe .  
Budynek  -  wyposażony  będzie w dwa  hydranty  naścienne skrzyniowe  Ø 25  
o wydajności 1,0  dm3/s każdy  i długością węża półsztywnego 30 m zasięgu 35 
m .  
Hydranty w wykonaniu z gaśnica w budowaną .  Wewnętrzna instalacja   
wodociągowa opomiarowana będzie  poprzez montaż   wodomierza ,  
 jako JS #  20  . Układ instalacji p.poż. włączony będzie do istniejącej instalacji 
wodociągowej prowadzonej w kondygnacji parteru .  
Minimalne ciśnienie niezbędne dla instalacji winno wynosić – 0,25 Mpa.  
Ciepła   woda  użytkowa przygotowana   będzie    miejscowo poprzez 
elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody 10,15, 50 ,80 L  . 
Podgrzewacze  zamontować jako kompletne  z wszystkimi akcesoriami ( 
oprzyrządowaniem niezbędnym do prawidłowej pracy zasobników ) . Przed 
montażem podgrzewaczy  wody należy zapoznać się z DTR urządzenia i 
zamontować wszystkie wymagane urządzenia zabezpieczające  podgrzewacz i 
instalację  .  Instalację c.w.u. wyposażyć w mieszacze . 
 
 
1.6. Próby szczelności instalacji .  
 
Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu 
montażu przed zakryciem bruzd , kanałów i szachtów . 
Izolację cieplną należy wykonać po próbie szczelności. W przypadku 
stosowania otulin rurowych nakładanych w trakcie montażu  na czas próby 
należy odsłonić wszystkie złącza . Do prób szczelności należy stosować wodę  
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filtrowaną .  
Armaturę czerpalna montować po przeprowadzeniu prób szczelności ,na czas 
próby należy zastąpić ją korkami .  
Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową  dokładnie 
odpowietrzając w najwyższych punktach a następnie sprawdzić czy wszystkie 
połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać próbie podwyższonego 
ciśnienia . Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5 – krotnie wyższa od 
ciśnienia  roboczego , lecz nie niższa niż 0,9 Mpa . Instalację uważa się za 
szczelną , jeśli w ciągu 20 min. Trwania próby manometr nie wykaże spadku 
ciśnienia . 
Instalację ciepłej wody należy poddać dwukrotnej próbie szczelności . Po 
przeprowadzeniu próby szczelności podwyższonym ciśnieniem wody zimnej , 
instalację należy wypełnić wodą o temp. 550C i ciśnieniu 0,6 Mpa. Badanie 
należy prowadzić  w czasie nie krótszym niż 30 min. Od napełnienia ciepłą 
wodą Podczas tej próby poza sprawdzeniem szczelności należy skontrolować 
zachowanie się kompensatorów , punktów stałych oraz uchwytów przesuwnych  
 
1.7.Płukanie instalacji wodociągowej. 
Płukanie instalacji wodociągowej ma na celu usunięcie zanieczyszczeń 
montażowych , w szczególności pozostałości topnika  w miejscach połączeń 
lutowanych . Jednocześnie płukanie w dużej mierze przyczynia się do 
zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych wody pitnej . Płukanie 
instalacji należy przeprowadzić silnym strumieniem wody filtrowanej , przy 
najwyższym ciśnieniu dyspozycyjnym  na dopływie  , przy całkowicie 
otwartych wszystkich zaworach i korkach .  
Najbardziej skuteczne jest płukanie odcinkowe instalacji ,  po którym należy 
przeprowadzić płukanie całej instalacji . 
Po przeprowadzeniu płukania należy pozostawić  instalację wypełniona woda 
na całym przekroju . Częściowe wypełnienie przewodów  w okresie od odbioru 
do rzeczywistego jej uruchomienia musi być wykluczone  ,ponieważ na styku 
trzech faz tj. materiał rury , woda  i powietrze występuje wielkie zagrożenie 
korozyjne. W przypadku konieczności opróżnienia instalacji zaleca się 
przedmuchanie  powietrzem celem osuszenia  .Osuszona instalacja powinna być 
zamknięta .    
 
1.8.  Instalacja   kanalizacji   sanitarnej . 
 
Instalację   kanalizacji  sanitarnej ,  należy   wykonać   z    rur    i   kształtek    
kanalizacyjnych   PCV # 0.05 ,0.075 ,0.110 ,0.160,  SN4-6 i SDR 41 „N” 
łączonych na uszczelkę niskoszumowe  ,  ułożonych   na    ścianach budynku i 
pod posadzką pomieszczeń   budynku.  Rury   zamontować   do  ściany   za   
pomocą   uchwytów.  Przy    przyborach    sanitarnych ,  przed   podejściami  
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odpływowymi ,  należy   zamontować   syfony.  Podejścia   odpływowe    
należy    wykonać  do   pionów   kanalizacyjnych ,  z   odpowiednim   spadkiem   
Piony w swej dolnej części powinny być zaopatrzone w rewizje , zaleca się 
montaż rewizji w zależności od średnicy pionu . Piony w swej górnej części 
należy wyposażyć w wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach 
budynku na wys. ok. 1,5 m  . Piony kanalizacyjne jak i całą instalację 
kanalizacji sanitarnej wykonać jako krytą  , wkuć w bruzdy . Przy wkuwaniu 
pionów kanalizacyjnych w przegrody budowlane należy pozostawić  drzwiczki  
rewizyjne w celu łatwego dostępu do rewizji kanalizacyjnych.  Piony 
odpowietrzające wraz z automatycznymi korkami odpowietrzającymi należy 
wykonać jako kryte  , wkuć w ścianę  , schować w bruzdach ściennych .  Piony 
kanalizacyjne na całej długości zabezpieczyć w otuliny akustyczne (wełna 
mineralna gr.15 cm) w celu wyeliminowania hałasu .  Odpływy z kratek 
ściekowych   - wpusty ściekowe podłogowe  wykonać jako odpływy min. Ø 100   
, ruszty - kratki ściekowej zamontować ze stali nierdzewnej  , wszystkie kratki 
ściekowe – odpływy  muszą posiadać zasyfonowania . 
Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez ściany czy stropy należy 
zastosować rury ochronne . W korytarzu pod posadzką na głównym poziomie 
kanalizacyjnym  zamontować hermetycznie szczelną rewizję ze stali 
nierdzewnej.    
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku  odbywać się będzie 
grawitacyjnie  poprzez  dwa   główne  poziomy kanalizacyjne  Ø 160    PCV  , 
do istniejących studzienek   rewizyjnych   Ø 1200   typowych  betonowych   , a 
następnie poprzez studzienki kanalizacyjne przelotowe do lokalnej kanalizacji 
sanitarnej . W przypadku złego stanu technicznego studzienki włączeniowe 
należy wyremontować lub wymienić .  
Studzienki rewizyjne  wyposażyć we włazy typu ciężkiego  .  
Przyknaliki sanitarne należy wykonać z rur PCV Ø 160-200 typu ciężki S-SN8 - 
SDR 41 typ ciężki   „C” wg. AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96 .W pomieszczeniu 
kotłowni zamontować studzienkę schładzającą oraz wyposażyć ją zatapialna 
pompkę ze stali nierdzewnej podłączonej do kanalizacji . W  miejscu montażu 
zaworu napowietrzającego , wkutego w ścianę lub obudowanego gips kartonem 
należy zamontować drzwiczki rewizyjne .      
W wszystkich pomieszczeniach WC i porządkowych należy zamontować 
wentylatory wyciągowe    , włanczane wraz z oświetleniem pomieszczenia  . 
Wentylatory należy zamontować w kanałach wentylacyjnych pomieszczeń . W 
szatniach oraz toaletach wentylatory włanczane są z opóźnieniem :  
- szatnie  - po 2 min. od momentu włączenia światła  
- toalety  - po 1 min. od momentu włączenia oświetlenia  
Wyłanczanie wentylatorów w szatniach następuje z chwila wyłączenia 
oświetlenia  , natomiast w toaletach wyłanczają się 2 min. po wyłączeniu 
światła . 
Wentylatory wyciągowe zastosować typu cichego  o wydajności do  280 m3/h  .  
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1.9.Kanalizacja deszczowa . 
 
Wody opadowe z dachu budynku   odprowadzane będą rurami spustowymi do 
lokalnej kanalizacji deszczowej .Kanalizacja deszczowa pozostaje bez zmian . 
Wymienić należy czyszczaki i rury spustowe . . 
 
 
1.10.  Uwagi   końcowe. 
 

Całość   robót   wykonać   zgodnie   z    niniejszym   opracowaniem   i   

warunkami technicznymi    wykonawstwa    i   odbioru    robót   montażowych . 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót .  

 Przykanaliki sanitarne wykonać jako nowe . 

Kratki podłogowe zamontować  z rusztem nierdzewnym i wyjmowanym 

syfonem  - koszem  , kratki zasyfonowane .  

Armatura czerpalna jako stojącą jednouchwytowa  , miski ustępowe jako 

wiszące . Piony kanalizacyjne jak i całą instalację kanalizacji sanitarnej 

wykonać jako krytą  , wkuć w bruzdy . Przy wkuwaniu pionów kanalizacyjnych 

w przegrody budowlane należy pozostawić  drzwiczki  rewizyjne w celu 

łatwego dostępu do rewizji kanalizacyjnych.  Piony odpowietrzające wraz z 

automatycznymi korkami – zaworami  odpowietrzającymi  należy wykonać 

jako kryte  , wkuć w ścianę  , schować w bruzdach .  

Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane (ściany  -stropy) 

do strefy pożarowej należy wykonać jako p.poż. stosując odpowiednie 

zabezpieczenia  - silikony  , opaski  , kasety , zaprawy  itp. systemowe . 

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez 

Wykonawcę :  projektu  , opisu technicznego i specyfikacji   do przygotowania 

oferty  należy przewidzieć i uwzględnić  elementy nie ujęte  w/w dokumentach 

a potrzebne do realizacji całości zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w 

pełni poszczególne instalacje sanitarne funkcjonowały bez zastrzeżeń i zostały 
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wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień oddania inwestycji 

do użytkowania .     

 
CZĘŚĆ „B” 

 

OPIS   TECHNICZNY DO PROJEKTU           
WYKONAWCZEGO   . 

 
 instalacji centralnego ogrzewania i   

 wentylacji mechanicznej w 
Przebudowa wewnętrzna wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego 
budynku warsztatów szkolnych ZS w Ożarowie na Żłobek "u Skłodowskiej". 

 
1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem tej części opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania  

( przewody i grzejniki ) i  wentylacja mechaniczna . Zasilanie c.o.  będzie  z  

istniejącej kotłowni .  
 

2. Podstawa opracowania 
- Zlecenie Inwestora 

- architektura i konstrukcja budynku 

- uzgodnienia z Inwestorem 

- obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowania 

 

3. Dane ogólne 
Budynek warsztatów istniejący jest jako obiekt jedno kondygnacyjny  nie 

podpiwniczony .  

Tematem tego opracowanie jest instalacja centralnego ogrzewanie  

zaprojektowana jako ciśnieniowa z obiegiem wymuszonym z rozdziałem 



 10 

dolnym , rozprowadzająca czynnik grzewczy w układzie poziomów 

dwururowych   .  

 

 

Parametry czynnika grzewczego na instalacje c.o. – 70/55 0C . Instalacja c.o. 

zasilana będzie z indywidualnego   źródła   ciepła jakim będzie istniejący kocioł  

Odpowietrzenie instalacji c.o.  rozwiązano przy pomocy odpowietrzników 

automatycznych znajdujących się na rozdzielaczach i w najwyższych punktach 

instalacji oraz poprzez ręczne odpowietrzniki umiejscowione na elementach 

grzejnych (grzejnikach )  .  

 

4. Dane wyjściowe 

4.1. Parametry instalacji c.o. 

 
Obiekt podzielony na dwie powierzchnie użytkowe  

- zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o. .:  34  000 W  wg PN-94/B-03406  

- czynnik grzewczy c.o. : woda o parametrach 70/55  0C 

- temperatura zewnętrzna: -200C, wg PN-82/B-02402 

- temperatura pomieszczeń ogrzewanych: wg PN-82/B-02402 

- system ogrzewania: wodny, dwururowy, ciśnieniowy z obiegiem 

wymuszonym 

 

5. Charakterystyka instalacji c.o. 

5.1 Opis ogólny. 

 
W celu rozprowadzenia czynnika grzewczego do grzejników  

zaprojektowano system dwururowy z rozdziałem dolnym  wychodząc z 

poziomów głównych do grzejników .  
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Przewody prowadzić jak na załączonych rysunkach. 

Główne przewody zasilające-rozdzielacze-poziomy  w  kondygnacji piwnic   

prowadzone będą po wierzchu przegród budowlanych również w przestrzeni 

sufitu podwieszanego  . Reszta przewodów zasilających grzejniki  prowadzić w 

bruzdach ściennych  .  W miejscach w których nie ma możliwości schowania 

przewodów  c.o. w ścianę należy je poprowadzić po wierzchu i obudować lekką 

konstrukcją z płyty gipsowo-kartonowej .  W przypadku  montażu przewodów 

c.o. z rur tworzywowych  należy przestrzegać zasad montażu – „Inst. wewn. z 

rur  z tworzyw sztucznych  -wytyczne stosowania i proj.” .   

( rozstaw uchwytów w zależności od średnicy przewodu , kompensacja itp. ). 

Układ przewodów rozprowadzających wymaga wyrównania wydłużeń  poprzez 

zastosowanie kompensatorów ,  wykorzystując przy tym naturalną kompensację 

(załamania przewodów) stosować kompensatory U – kształtowe   

Przewody instalacji c.o.    na całej długości należy zabezpieczyć termicznie 

otulinami :  

- w pomieszczeniach  nieogrzewanych i w suficie podwieszonym prowadzone 

po wierzchu przegród budowlanych zaizolować  otulinami z pianki 

poliuretanowej w płaszczu PCV   gr. 25 mm .  

- w korytarzu  przewody prowadzone po wierzchu przegród budowlanych 

zaizolować  otulinami z pianki polietylenowej    gr. 13 mm . 

 - przewody c.o. prowadzone w bruzdach ściennych lub podłogowych 

zaizolować otulinami  stabil gr. 6-9 mm  i  445 gr.3-4 mm ( gałązki  

grzejnikowe  ) .Rury chowane w bruzdy ścienne zabezpieczyć otuliną 

termoizolacyjną stabil z płaszczem ochronnym  odpornym na działanie zapraw 

budowlanych  -  gr. otuliny 6-9  mm.  Regulację hydrauliczną zapewniają 

zawory i głowice termostatyczne zamontowane przy grzejnikach   1/2.’oraz 

armatura kotłowa . Sterowanie instalacji c.o.  odbywać się będzie poprzez 

zamontowanie pełnej regulacji pogodowej .  
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7.Zastosowane materiały i armatura. 

8.Przewody i armatura. 

 
Przewody   instalacji c.o. należy wykonać z rur miedzianych lub stalowych 

zaciskowych  lub  z tworzywa sztucznego sieciowanego typowego do c.o.   PE-

Xc/AL/PE .  

Rury i kształtki   z tworzyw sztucznych oraz kształtki i cała armatura  powinny 

posiadać wszelkie wymagane atesty o dopuszczeniu ich w budownictwie w inst. 

c.o. .W skład osprzętu instalacji c.o. wchodzą : zawory odcinające , 

automatyczne odpowietrzniki w najwyższych punktach instalacji  c.o. , 

termomanometry, zawory do napełniania i odwadniania, zawory odcinające na 

zasilaniu i powrocie każdej sekcji  montowane na kolektorach rozdzielacza, 

zawory odcinające kulowe  , aparatura sterownicza AKP  . 

Na grzejnikach zastosować ręczne zawory odpowietrzające . 

Instalacja centralnego ogrzewania jest całkowicie zautomatyzowana poprzez 

zastosowanie pełnej automatyki pogodowej  .  

 

9. Elementy grzejne. 

 
Zastosowanymi grzejnikami w projekcie są : grzejniki stalowe panelowe  typu 

C  bocznozasilane    .      

Do eksploatacji grzejniki należy wyposażyć w ręczne zawory odpowietrzające 

oraz zawory i głowice termostatyczne    ½ . Na  ścianie za grzejnikiem należy 

zamontować ekrany grzejnikowe – styropianowo-aluminiowe odbijający ciepło 

od ściany zewnętrznej .  
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10. Odpowietrzenie instalacji c.o.  

 
Odprowadzenie gazów z czynnika grzewczego odbywa się 

automatycznymi odpowietrznikami znajdującymi się na rozdzielaczach 

kotłowych  ,   oraz w najwyższych punktach instalacji c.o.  i  poprzez zawory 

odpowietrzające na grzejnikach .  

 

11. Regulacja instalacji c.o. 

 
Do regulacji strumienia czynnika grzewczego przez grzejniki służą 

wbudowane zawory termostatyczne z regulacją wstępną    na zasilaniu oraz 

armatura regulacyjna automatyczna ( automatyka pogodowa ) w kotłach  

sterowanie kotła  jako kablowe lub radiowe - zamówić wg opcji Inwestora   . 

Podczas wykonania próby na gorąco należy wykonać regulację instalacji 

grzewczej poprzez ustawienie nastawa na grzejnikach  . Oprócz nastaw na 

zaworach grzejnikowych należy zamontować zawory regulacyjne  z nastawami 

na rozdzielaczach kotłowych  w zależności od średnic odejść   poprawiając 

parametry pracy instalacji  . 

 

12. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

 
Ponieważ materiał, z którego są wykonane rury i kształtki  tworzywo 

sztuczne  charakteryzuje się odpornością na korozję , wiec nie stosuje się 

środków zabezpieczających – antykorozyjnych . Aby zapobiec korozji   części 

instalacji oraz grzejników , układ c.o. musi być hermetyczny ( układ zamknięty 
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) oraz woda w instalacji musi spełniać wymagania normy PN-93/C-04607” 

Woda w instalacjach ogrzewania” i zawartość tlenu w wodzie instalacyjnej 

wynosi poniżej 0,1 mgO2/dm3.Ubytki wody w instalacji c.o. należy uzupełniać 

wodą odpowiednio uzdatnioną .W kotłowni zastosować stację uzdatniania wody 

– kompletną z pełnym wyposażeniem ,  jako system automatyczny dobraną do 

całkowitej mocy kotłowni 420 KW  . 

 

13. Próba na ciśnienie. 

 
Przed przystąpienie do zakrycia rur warstwą betonu należy wykonać 

próbę na zimno, a następnie na gorąco zgodnie z normą PN-92/C-89017. Próbę 

wykonać na ciśnienie 1,0 MPa i uznać ją za zadawalającą jeżeli odczyt na 

manometrze nie zmieni się przez okres 30 minut. Z próby wyłączyć naczynia 

przeponowe i zawory bezpieczeństwa.  

 

14. Wytyczne wykonania. 

 
Całość robót związanych z montażem instalacji wykonać zgodnie z 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. Cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłowe”. Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót . W przypadku przeprowadzenia wizji 
lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawcę :  projektu  , opisu 
technicznego i specyfikacji   do przygotowania oferty  należy przewidzieć i 
uwzględnić  elementy nie ujęte  w/w dokumentach a potrzebne do realizacji 
całości zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w pełni poszczególne 
instalacje sanitarne funkcjonowały bez zastrzeżeń i zostały wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami na dzień oddania inwestycji do użytkowania .     
    

 

15. Wentylacja   .  
Wszystkie pomieszczenia powinny posiadać wentylację grawitacyjną lub 

mechaniczną.  
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Ilość wymian powietrza powinna wynosić: 

- sala zabaw i sypialni   - 15 m³/h na 1 dziecko, 

- kuchnia     - 3W/h (okap)  

- zmywalnia     - 3W/h  

 Nad kuchenką należy zainstalować okap. Na otworach wentylacyjnych 

powinny być zainstalowane kratki z materiału nierdzewnego o konstrukcji 

łatwej do demontażu i mycia. 

W łazience dzieci, w-c personelu oraz w-c niepełnosprawnych w kanale 

wentylacji grawitacyjnej należy zainstalować wentylatory mechaniczne 

uruchamiane włącznikiem światła.  W pozostałych pomieszczeniach ilość 

wymian powietrza przyjąć zgodnie z PN.  

Zaprojektowano instalację  wentylacyjną ogólną wyciągową z pomieszczeń 

sanitarno – socjalnych   poprzez zastosowanie wentylatorów wyciągowych 

ściennych  - łazienkowych   oraz przewodów zbierających spiroflex ukrytych w 

suficie podwieszonym lub obudowanych gips kartonem   ,przewody 

wentylacyjne wyciągowe włączyć do istniejących kanałów grawitacyjnych  , a 

w przypadku ich braku należy przewody te wyprowadzić ponad dach budynku 

przechodząc przez stropy i obudować płytą gipsowo kartonową lub cegłą . 

Wentylację wykonać wg. Obowiązujących przepisów w tym zakresie . Jako 

nawiew wyrównanie wyciągu powietrza zastosować nawietrzaki podokienne 

termostatyczne Ø 160  z filtrem i grzałką elektryczną  i stabilizatorem  , oraz 

zamontować należy we wszystkich oknach nawietrzaki higrosterowalne o 

wydajności 8-28 m3/h . W pomieszczaniach mokrych zastosować wentylatory z 

funkcją czujnika wilgoci  i opóźniaczem  , w pozostałych przypadkach tylko z 

opóźniaczem .  

Urządzenia  wentylacyjne  - wentylatory zamontować jako kompletne .  

Z pomieszczeń socjalno – sanitarno i  porządkowych do wywiewu powietrza  

wykorzystano przewody  went.  elastyczne AL.-spiro Ø 150 wyprowadzone na 

zewnątrz budynku ponad dach , a  w/w pomieszczeniach do których 
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doprowadzone będą rury spiro  zostaną zainstalowane wentylatory wywiewne 

sufitowe  , kanałowe    o wyd.~ 25-300 m3/h  . Nad kuchenką  w pomieszczeniu 

rozdzielni posiłków zamontować kompletny okap z wentylatorem i akcesoriami  

o wydajności min. 700 m3/h. z wyprowadzeniem do kanału grawitacyjnego lub 

na zewnątrz budynku prze ścianę lub przez dach  uwzględniając wszystkie 

elementy wyrzutowe . 

16 .Wytyczne wykonania. 

 
Całość robót związanych z montażem instalacji wykonać zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych.  Instalacji sanitarnych i przemysłowych , instalacji wentylacji i 

instalacji elektrycznych , oraz stosując się do instrukcji obsługi urządzeń 

wentylacyjnych wydanych przez producenta . 

Podczas postoju wentylatora  ruch powietrza odbywać się będzie grawitacyjnie 

poprzez przestrzenie międzyłopatkowe  wentylatora. 

Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane (ściany  -stropy) 
do strefy pożarowej należy wykonać jako p.poż. stosując odpowiednie 
zabezpieczenia  - silikony  , opaski  , kasety , zaprawy .  
W pomieszczeniach wilgotnych  - mokrych wentylatory wyciągowe wyposażyć  
w czujniki temp, wilgotności oraz opóźniacz czasowy .  W przypadku 
przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawcę :  
projektu  , opisu technicznego i specyfikacji   do przygotowania oferty  należy 
przewidzieć i uwzględnić  elementy nie ujęte  w/w dokumentach a potrzebne do 
realizacji całości zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w pełni 
poszczególne instalacje sanitarne funkcjonowały bez zastrzeżeń i zostały 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień oddania inwestycji 
do użytkowania .     
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