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CZĘŚĆ OPISOWA
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów;
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynków technicznych Zakładu
Wodociągów w Prudniku.
W zakres robót wchodzi:
-

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

-

docieplenie ścian budynków

-

docieplenie stropodachu budynków

-

wymiana obróbek blacharskich

-

powiększenie otworów drzwiowych i bramy garażowej

-

wymiana kotła centralnego ogrzewania

-

montaż oświetlenia zewnętrznego

- uzupełnienie drabiny wejściowej na dach
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych;
W obrębie przedmiotu inwestycji występują kubaturowe obiekty budowlane – budynki
mieszkalne jednorodzinne.
3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
c) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
e) zapewnienia łączności telefonicznej,
f) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej
1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla
pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót

powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu
budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować
materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz
pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków
większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy
zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o
szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej
na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić
w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje
zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10
wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu,
materiałów jest zabronione. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny
być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły
zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem
elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji
tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w
instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce
konserwacji urządzeń.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno
-sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń
higieniczno - sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w
jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty
budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny
być dwudzielne, zapewniające możliwość
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca
siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. Jadalnia powinna składać się z dwóch
części:
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m 2 powierzchni na każdego z
pracowników jednocześnie spożywających posiłek,
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza się

niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia,
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny
być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone
w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być
wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów
przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z
wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.
4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- ciepłownicze,
- wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu
wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy
ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru
czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w
odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości
równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie
większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja
geologiczno -inżynierska. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w

dokumentacji projektowej wówczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m
od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest
zabronione:
w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz
jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu
gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Ruch środków transportowych obok wykopów
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót
ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy
ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż
rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń
technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne
urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy
tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca,
użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu,
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi
tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają
kabin, powinny być:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
 osłonięte w okresie zimowym.
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne, szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i

regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy")
powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być
przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz
na 3 -lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub
życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla
życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2) niewłaściwe polecenia przełożonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiałów zastępczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
c) wady materiałowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z
warunkami środowiska pracy, dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i
wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określenia podstawowych wymagań bhp przy
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej
dwie osoby, wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w
celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w
środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np.
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany
jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Opracował:
arch. Krzysztof Denisiewicz
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mrzedmiot inwestócjiI a w przópadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt
budowlanó J zakres całego zamierzeniaI a w razie potrzebó kolejność realizacji obiektów
NKNK mrzedmiot inwestócjiK
mrzedmiotem inwestócji jest termomodernizacja budónków technicznóch wakładu todociągów w mrudnikuK
t zakres robót wchodziW
-

wómiana stolarki drzwiowej i okiennej
docieplenie ścian budónków
docieplenie stropodachu budónków
wómiana obróbek blacharskich
powiększenie otworów drzwiowóch i bramó garażowej
wómiana kotła centralnego ogrzewania
montaż oświetlenia zewnętrznego
uzupełnienie drabinó wejściowej na dach

NKOK holejność realizacji obiektówK
oealizacja obiektu będzie przebiegała jednoetapowoK rkład zagospodarowania terenu inwestócji przewiduje
utrzómanie innóch elementów zagospodarowania w tóm zjazdu z dojazdowej publicznej drogi powiatowej ulK
mrężyńskiejK
OK

fstniejącó stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanóch zmianI w tóm rozbiórek
obiektów i obiektów przeznaczonóch do dalszego użótkowania
Teren inwestócji jest zabudowanó budónkami technicznómi wakładu wodociągów i hanalizacjiK pą to budónek
pompowni EN)I budónek chlorowni i agregatu prądotwórczego EO) oraz budónek zbiornika wodóK aziałka posiada
istniejącó zjazd na drogę publicznąK
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mrojektowane zagospodarowanie działki lub terenuI w tóm urządzenia budowlane związane z obiektami
budowlanómiI układ komunikacójnóI w tóm określającó parametró techniczne dróg pożarowóchI sieci i
urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodęI ukształtowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbędnóm do uzupełnienia części rósunkowej projektu zagospodarowania działki lub
terenu
Teren
aziałka budowlana inwestócji obejmuje teren działki OP4OLNMS i NTR9LNMS amK NK aziałka w części zachodniej jest
obsługiwana przez zjazd z powiatowej drogi dojazdowej ulK mrężyńskiej któró podlega utrzómaniuK Teren działki
stanowi obszar płaski z miejscowóm wóniesieniem w celu okrócia warstwą ziemi podziemnego zbiornika wodóK
wasadnicze ukształtowanie działki ulega zachowaniuK Bez zmian pozostają również terenó utwardzone i zadarnioneK
Budónki
- termomodernizacja z dociepleniem budónku pompowni
- termomodernizacja z dociepleniem budónku chlorowni
- wómiana stolarki drzwiowej i okiennej z pracami remontowómi elewacji zbiornika wodó
Budowle i urządzenia budowlane
- bez zmian
rkład komunikacójnó
rtrzómuje się istniejącó zjazd z drogi powiatowej oraz podjazdó i dojścia i drogi wewnętrzne

PKNK

PKOK

PKPK
PK4K

1

PKRK pieci uzbrojenia terenu
t obszarze działki inwestócji znajduje się wewnętrzna sieć wodociągowaI elektróczna podziemna i elektróczna sieć
napowietrznaI kanalizacja sanitarna i deszczowaK
PKSK rkształtowanie terenu – teren inwestócji nie będzie podlegał zmianom ukształtowaniaK
PKTK rkształtowanie zieleni – przójęto utrzómanie ukształtowania istniejącej zieleni działki na obwodzie terenuK
PKUK wagospodarowanie działek sąsiednich
ld stronó północnej działka nr OMUNLNMS – Bp
ld stronó zachodniej działka nr NTRULNMS – dr
ld stronó południowej działka nr OMT9LNMS – Bp
ld stronó wschodniej działka nr ONT4 - las
PK9K pposób odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowóch z projektowanego obiektu
ldprowadzenie wód opadowóch – bez zmian do kanalizacji deszczowej na terenie własnej działki
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westawienie powierzchni poszczególnóch części zagospodarowania działki budowlanej lub terenuI jakW
powierzchnia zabudowó projektowanóch i istniejącóch obiektów budowlanóchI powierzchnie drógI
parkingówI placów i chodnikówI powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czónna oraz innóch
części terenuI niezbędnóch do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennegoI a w przópadku jego braku z decózją o warunkach zabudowó albo decózją o lokalizacji
inwestócji celu publicznegoK t tóm powierzchnia zabudowó poszczególnóch nowóch budónków Ewg mkJfpl
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powK utwardzeń
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- bez zmian
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RK

aane informująceI czó działka lub terenI na któróm jest projektowanó obiekt budowlanóI są wpisane do
rejestru zabótków oraz czó podlegają ochronie na podstawie ustaleń altw
Teren działki oraz jego budónki nie są objęte wpisem do rejestru zabótkówI nie podlegają również ochronie na
podstawie ustaleń tfw w lpoluK fstniejące budónki są obiektami współczesnómiK

SK

aane określające wpłów eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanegoI znajdującego
się w granicach terenu górniczego
Teren działki przedmiotowej inwestócji nie jest położonó w obszarze działania górniczegoK
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fnformację i dane o charakterze i cechach istniejącóch i przewidówanóch zagrożeń dla środowiska oraz
higienó i zdrowia użótkowników projektowanóch obiektów budowlanóch i ich otoczenia w zakresie zgodnóm
z przepisami odrębnómi
TKNK Teren działki OP4OLNMS i NTR9LNMS amK N zasadniczo utrzómuje istniejącó sposób użótkowaniaK
TKOK ldpadó wótwarzane w okresie realizacji obiektu
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fnne konieczne dane wónikające ze specófikiI charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robót budowlanóch
fnwestócja dotóczó budowó masztu z fundamentem betonowóm prefabrókowanóm
mrzó inwestócji zwrócić uwagę szczególnie w czasie wókonówaniaW
- robót ziemnóchI
- robót montażowóch masztu
oealizacja wómagaW
- sprawnej organizacji zaplecza budowó i organizacji procesu realizacójnegoI
- użócia prostóch i średnich maszón budowlanóch Edźwig do przenoszenia i podnoszenia cięższóch elementów
prefabrókowanóch itpK)K
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Analiza oddziałówania inwestócji

iKpK
modstawa formalna
rwagi
N
oozporządzenie w sprawie warunków technicznóchI jakim powinnó odpowiadać budónki i ich usótuowanie
NKNK tómogi odległości od granic działki E§NOI §NPI §SMI ldległości istniejącej zabudowó są zachowaneI do granic
§OTN-OTP)
działek stanowiącóch obszar inwestócji przekraczają 4 m
NKOK tómogi odległości w zakresie przesłaniania E§NP) fstniejąca zabudowa zlokalizowana jest w sposób zapewniającó
nie wóstępowanie przesłaniania światła umożliwiającego
naturalne oświetlenie pomieszczeńK
NKPK tómogi odległości w zakresie nasłonecznienia fstniejąca zabudowa zlokalizowana jest w sposób zapewniającó
E§SM)
nie zaburzającó minimalnego czasu nasłonecznieniaK
wacienianie ogranicza się wółącznie do obszaru działki
fnwestoraK
NK4K tómogi mmlŻ E§OMT-OTP)
fstniejąca zabudowa spełnia wszelkie wómogi wskazane we
wskazanóch paragrafachI w tóm wómagane odporności ogniowe
i odległości od budónków sąsiednichK
O
rstawa z dnia OT kwietnia OMMN rK mrawo ochronó środowiska EazK rK kr SOI pozK SOT z późnK zmianami)
OKNK lddziałówanie na środowisko
lbiekt nie zaliczanó do realizacji inwestócji zaliczającóch się do
inwestócji mogącóch znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziałówać na środowisko
P
oozporządzenie w sprawie dopuszczalnóch poziomów hałasu w środowisku
PKNK moziom hałasu dla zabudowó zagrodowej
aopuszczalnó poziom hałasu w dzień RRdBI w nocó 4RdB –
inwestócja nie generująca powstania hałasu - poziom hałasu nie
jest przekroczonó dla sąsiednich działek zabudowanóch
zabudową zagrodową
PKOK moziom hałasu dla zabudowó mieszkaniowej
aopuszczalnó poziom hałasu w dzień RRdBI w nocó 4RdB –
inwestócja nie generująca powstania hałasu - poziom hałasu nie
jest przekroczonó dla sąsiednich działek zabudowanóch
zabudową mieszkaniową
PKPK moziom hałasu dla zabudowó zamieszkania kie dotóczó
zbiorowego
PK4K moziom hałasu dla zabudowó wielorodzinnej
kie dotóczó
4
rstawa z dnia N4 grudnia OMNO rK o odpadach EazK rK z OMNP rKI pozK ON
4KNK dospodarowanie odpadami
ldpadó powstałe w trakcie realizacji inwestócji zostaną
wówiezione na wósópisko miejskieK
R
oozporządzenie jinistra Środowiska z dnia O4 lipca OMMS rK w sprawie warunkówI jakie należó spełnić przó
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwóch dla
środowiska wodnego EazK rK z OMMS rK kr NPTI pozK 9U4)
ldległości
RKNK ldprowadzanie ścieków
lbiekt nie będzie wótwarzał żadnóch szkodliwóch i
zanieczószczonóch ściekówI a czóste wodó opadowe będą
odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez
istniejące przółączaK
3

NMK

fnformacja o obszarze oddziałówania inwestócji
mBK artK P pktK OM – obszar oddziałówania obiektu - należó przez to rozumieć teren wóznaczonó w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisów odrębnóchI wprowadzającóch związane z tóm obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniuI w tóm zabudowóI tego terenuK
dranicę obszaru oddziałówania projektowanej inwestócji pokazano na mrojekcie wagospodarowania Terenu
w formie graficznej tjK linią kreskową koloru czerwonego pokrówającą się z linią granicó działki fnwestoraK mrzó jej
wóznaczeniu wzięto pod uwagę funkcjęI formęI konstrukcję projektowanego obiektu i inne jego cechó
charakteróstóczne oraz sposób zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestócjiK
rwzględniono również treść nakazów i zakazów zawartóch w przepisach odrębnóchK ptwierdzonoI że w powiązaniu
z przepisami odrębnómiI które należó uwzględnić przó ustalaniu obszaru oddziałówania planowanej inwestócji tjK
zarówno przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznóch jakim powinnó odpowiadać budónki i ich
usótuowanieI przepisami mmlŻI jak i przepisami dotóczącómi ochronó środowiska EmKinK dotóczące ochronó przed
hałasemI promieniowaniem)I a także przepisami z zakresu zagospodarowania przestrzennegoI projektowana
inwestócja nie wókracza poza granice terenu działki fnwestoraI przez co nie oddziałówuje na działki sąsiednieI a jej
obszar oddziałówania mieści się w całości na działce fnwestoraI na której została zaprojektowanaK t pktK kr 9
przedstawiono w postaci tabelarócznej analizę oddziałówania inwestócji w oparciu o rozporządzeniaI ustawóI
normatówóK

mrojektant wiodącóW

archK hrzósztof aenisiewicz

4

molgbhT AoCefTbhTlkfCwklJBraltiAkY
=
fnwestorW

wakład todociągów i hanalizacji
gednoosobowa ppółka dminó mrudnik z oKoK
ulK moniatowskiego N 4UJOMM mrudnik=

lbiektW

Budónki techniczneI pompowniaI chlorownia i zbiornik wodó

iokalizacjaW

mrudnik ulK mrężóńska PM dzK nr OP4OLNMS i NTR9LNMS amK N

AK

Część opisowa projektu architektonicznoJbudowlanego

NK

mrzeznaczenie i program użótkowó obiektu budowlanego orazI w zależności od rodzaju obiektuI jego
charakteróstóczne parametró techniczneK

NKNK= mrzeznaczenie=obiektu=budowlanegoK=
=

lbiektó= budowlane= poddane= termomodernizacji= są= budónkami= technicznómi= wakładu= todociągów= i=
hanalizacji=w=mrudnikuK=fch=przeznaczeniem=jest=pompowanieI=oczószczanie=i=utrzómówanie=ciśnienia=
wodó=w=sieci=miejskiejK=Termomodernizacji=poddano=trzó=obiektóW=
=
NK=Budónek=pompowni=o=wómiarach=dłLszerLwós=–=OTISSLVIRTLRIOS=m=
OK=Budónek=chlorowni=i=agregatu=prądotwórczego=o=wómiarach=dłLszerLwós=–=NMIRNLSIRRL4ITS=m=
PK=Budónek=zbiornika=wodó=w=nasópie=o=wómiarach=dłLszerLwós=–=NMIMTLPIPOLRIMU=m=
=

NKOK= mrogram=użótkowó=budónkuK=
=

t=obiektach=przeznaczonóch=do=termomodernizacji=nie=zmienia=się=programu=użótkowegoK=
=
NK=Budónek=pompowni=o=wómiarach=–=budónek=służącó=pracó=pomp=wodó=z=wbudowanóm=garażem=dla=
====pojazdów=obsługi=sieci=wodociągowej=
OK=Budónek=chlorowni=i=agregatu=prądotwórczego=–=budónek=magazónowó=dla=pojemników=chloru=oraz=
====momieszczenie=dla=agregatu=prądotwórczego=zabezpieczającego=prace=pomp=
PK=Budónek=zbiornika=wodó=–=podziemnó=magazón=wodó=
=

NKPK= Charakteróstóczne=parametró=techniczne=
=

Budónki=współczesne=niskieI=w=rzucie=prostokątne=o=ścianach=murowanóch=jednowarstwowóch=ze=stroJ
podachem=z=płót=żelbetowóch=korótkowóchK=mokrócie=membraną=mCsK=tómiaró=budónków=jak=w=pktK=NKN=

OK

corma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanegoI sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczaJ
jącej zabudowó oraz sposób spełnienia wómagańI o któróch mowa w artK=R ustK N;

OKN=

corma=architektonicznaK=

=

mrosta=w=rzucie=prostokątnaI=brółó=budónków=w=formie=prostopadłościanów=z=attókami=w=formie=ogniomurówK=

OKOK= cunkcja=obiektu=budowlanegoK=
=

gak=w=pkt=NKO=

OKPK= aostosowanie=do=krajobrazuK=
=

lbiektó=usótuowane=w=przemósłowej=części=miasta=mrudnikK=Architektura=zbieżna=z=sąsiednimi=budónkami=handloJ
wómiI=usługowómi=warsztatów=samochodowóch=i=przetwórstwa=drzewnegoK=

OK4K= ppełnienie=wómagań=artK=R=ustK=NK=
=

–

przedmiotowe=obiektó=budowlane=są=zgodne=z=właściwómi=przepisamiI=w=tóm=techniczno=J=budowlanómiI=oboJ
=======================================================N=

–
–
–
–

wiązującómi=molskimi=kormami=oraz=zasadami=wiedzó=technicznejI=w=sposób=zapewniającó=spełnienie=wómaJ
gań= dotóczącóchW= bezpieczeństwa= konstrukcjiI= bezpieczeństwa= pożarowegoI= = bezpieczeństwa= użótkowaniaI=
warunków=higienicznóch=i=zdrowotnóch=oraz=ochronó=środowiskaI=ochronó=przed=hałasem=
są= niezgodne= z= wómogami= oszczędności= energii= i= odpowiedniej= izolacójności= cieplnej= przegród= stąd= zostałó=
poddane=termomodernizacji=po=której=zostaną=dostosowane=do=obowiązującóch=przepisówI=
warunki=użótkowe=są=zgodne=z=przeznaczeniem=obiektuI=w=szczególności=w=zakresie=oświetleniaI=zaopatrzenia=
w=wodęI=usuwania=ścieków=i=odpadówI=ogrzewania=oraz=wentólacjiX=
przedmiotowe=obiektó=nie=utrudniaja=ochronó=ludności=zgodnie=z=wómaganiami=obronó=cówilnejI=określonómi=w=
odrębnóch=przepisachX=
obiektó=nie=podlegają=ochronie=dóbr=kulturó=określonej=w=ustawie=o=zabótkach=i=opiece=nad=zabótkamiI=

=
PK

rkład konstrukcójnó obiektu budowlanegoI zastosowane schemató konstrukcójne EstatóczneFI założenia
przójęte do obliczeń konstrukcjiI w tóm dotóczące obciążeńI oraz podstawowe wóniki tóch obliczeńI a dla
konstrukcji nowóchI niesprawdzonóch w krajowej praktóce J wóniki ewentualnóch badań doświadczalnóchI
rozwiązania konstrukcójnoJmateriałowe podstawowóch elementów konstrukcji obiektuI kategorię geotechJ
niczną obiektu budowlanegoI warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpłówami
eksploatacji górniczejI rozwiązania konstrukcójnoJmateriałowe wewnętrznóch i zewnętrznóch przegród
budowlanóch; w przópadku projektowania rozbudowó lub nadbudowóI w razie potrzebóI do opisu techniczJ
nego należó dołączóć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
obiektu

PKNK= pchemató=konstrukcójne=EstatóczneF=
=

t=budónku=zastosowane=są=schemató=statóczne=belek=jednoprzęsłowóch=oraz=w=stropach=płótowóch=na=konstrukcji=
kratownicowej=

PKPK= hategoria=geotechniczna=obiektuK=
=

lbiektó=budowlane=niskie=o=N=kondógnacji=nadziemnej=bez=podpiwniczeniaI=posadowione=na=ciągłóch=ławach=funJ
damentowóch=bezpośrednich=w=obszarze=o=prostóch=warunkach=gruntowóch=Ewg=mkJVULBJMO4TVF=
utrzómuje się dla przedmiotowego obiektu f kategorię geotechnicznąK

PK4K= tarunki=i=sposób=posadowienia=obiektu=
=

t=podłożu=projektowanej=budowó=wóstępują=rodzime==glinó=piaszczósteK=
toda=gruntowa=w=poziomie=poniżej=Nm=od=posadowienia=istniejącego=obiektu=nie=wóstępujeK=

PKRK= modstawowó=układ=konstrukcójnó=
=

rkład fundamentów=–==układ=ciągłóI=bezpośredn=–=wómiaró=nieznane=
rkład ścian konstrukcójnóch=J==parteru=obwodowoJpoprzecznóI=ścianó=zewnętrzne=grK=PU=cmI=wewnętrzne=OR=cm=
rkład dachu –=stropodach=z=płót=żelbetowóch=korótkowóch=

PKSK= wabezpieczenie=przed=wpłówem=eksploatacji=górniczej=
=

lbiekt=zlokalizowanó=jest=w=mK=mrudnik=poza=obszarem=oddziałówań=eksploatacji=górniczóchK=

PKTK= fstniejące=rozwiązania=konstrukcójno=J=materiałowe=podstawowóch=elementów=konstrukcójnóch=
=

J cundamentó
ptan=nieznanóK=
J Ścianó konstrukcójne zewnętrzne=
gednowarstwowe=ceramiczne=ceglaneK=
Jhominó
jurowane=ceglaneK=
J kadproża===
Belki=stalowe=i=tópowe=iJNVK=
J ptropó
Płótó=żelbetowe=korótkowe=i=prosteK=
J pchodó
kie=wóstępująK=
J aach

=======================================================O=

=ptropodachK=

=
PKUK= mrojektowane=rozwiązania=termomodernizacji=
=

ŚCfAkY crkaAjbkTltb
fstniejące= ścianó= fundamentoweI= po= odkopaniuI= osuszóć= a= następnie= oczóścić= szczotkami= z= włosem= stalowómK=
mrzetrzeć=cienką=warstwą=tónku=cementowegoK=kałożyć=dwuwarstwową=pionowa=izolację=powłokowa=nie=reagującą=
z=warstwą=ocieplenia=umpK=ao=ścianó=przó=pomocó=pianki=klejącej=do=ump=przókleić=płótó=ump=grK=NM=cmK=Całość=
zabezpieczóć=siatką=z=tworzówa=sztucznego=do=dociepleń=zatopiona=w=warstwie=klejowej=a=następnie=folią=izolacójJ
ną=korkową=zakończoną=w=poziomie=opaski=listwą=zakończeniową=z=tworzówa=sztucznegoK=tókop=uzupełnić=mateJ
riałem=piaszczóstóm=EpospółkaF=i=zagęścić=do=stopnia=minK=fsZMIVT=
ŚCfAkY ClhlŁltb
ka=istniejące=ścianó=cokołowe=nałożyć=dwuwarstwową=pionowa=izolację=powłokowa=nie=reagującą=z=warstwą=ocieJ
plenia=umpK=ao=ścianó=przó=pomocó=pianki=klejącej=do=ump=przókleić=płótó=ump=grK=NM=cmK==Całość=zabezpieczóć=
siatką=z=tworzówa=sztucznego=do=dociepleń=zatopiona=w=warstwie=klejowej=a=następnie=wókończóć=poprzez=przókleJ
jenie=płótek=elewacójnóch=klinkierowóch=tóp=cegiełkaK=
ŚCfAkY dŁÓtkb BraYkhr
NK=fstniejące=ścianó=budónku=pompowni=docieplić=wełną=mineralną=o=grubości=N4=cm=zgodnie=z=przójętóm=rozwiązaJ
niem=sóstemowóm=i=wókończóć=tónkiem=silikonowóm=tópu=baranek=O=mm=barwionóm=w=masie=o=kolorze=zgodnóm=z=
koloróstóką=elewacjiK=
OK=fstniejące=ścianó=budónku=chlorowni=docieplić=wełną=mineralną=o=grubości=NO=cm=zgodnie=z=przójętóm=rozwiązaJ
niem=sóstemowóm=i=wókończóć=tónkiem=silikonowóm=tópu=baranek=O=mm=barwionóm=w=masie=o=kolorze=zgodnóm=z=
koloróstóką=elewacjiK=
PK=fstniejące=ścianó=budónku=zbiornika=wodó=poddać=renowacójnóm=pracom=malarskim=
wAaApwbkfb BraYkhr loAw ldkfljroY
NK=fstniejące=zadaszenie=budónku=pompowni=docieplić=wełną=mineralną=o=grubości=OM=cm=zgodnie=z=przójętóm=rozJ
wiązaniem=sóstemowóm=i=pokróć=dwoma=warstwami=papó=termozgrzewalnej=modófikowanej=pBpK=
OK=fstniejące=zadaszenie=budónku=chlorowni=docieplić=wełną=mineralną=o=grubości=N4=cm=zgodnie=z=przójętóm=rozJ
wiązaniem=sóstemowóm=i=pokróć=dwoma=warstwami=papó=termozgrzewalnej=modófikowanej=pBpK=
PK=wadaszenie=budónku=zbiornika=wodó=bez=zmianK=
=
r t A d A W=przó=wóborze=materiałów=i=urządzeń=wókończeniowóch=dopuszcza=się=stosowanie=materiałów=równoJ
rzędnóch=materiałom=i=urządzeniom=podanóm=w=opisieK=mrzó=tej=zamianie=wómagane=zastosowanie=pełnóch=rozwiąJ
zań=sóstemowóchK=

=
4K
=

mrojektowane rozwiązania elementów konstrukcójnóch i robót remontowóch
BoAjYI aowtf tbgŚCfltb f tbtkĘTowkb t mljmltkf
mrojektuje=się=wómianę=wszóstkich=drzwi=zewnętrznóch=na=nowe=drzwi=stalowe=techniczne=ocieplane=o=współczónJ
niku=izolacójności=cieplnej=NKRK=aodatkowo= budónku=pompowni=przewidziano=do=wómianó=część=drzwi=wewnętrzJ
nóchK=arzwi=komunikacójne=do=pomieszczenia=pomp=poszerzono=do=szerokości=N4M=cmK=ptalową=bramę=wjazdową=
do=garażu=projektuje=się=do= wómianó=na= bramę=dwuskrzódłową=ocieplanąK= ltwór=bramowó=należó=poszerzóć=do=
szerokości=PRM=cmK=pzczegółó=drzwi=podano=w=tabelach=na=rósunkach=rzutów=obiektówK=
lhkA
t=budónkach=chlorowni=i=zbiornika=wodó=wszóstkie=okna=zaklasófikowano=do=wómianó=na=okna=energooszczędne=o=
współczónniku=MKVK=lkna=mCs=wóposażyć=w=klamki=metalowe=z=zamkiem=na=kluczK=t=budónku=pompowni=wómianie=
podlega= jedónie= część= okien= drewnianóch= i= stalowóchK= fstniejąceokna= mCs= o= współczónniku= NKN= pozostają= bez=
zmianK=t=wszóstkich=oknach=wómianie=podlegają=parapetó=zewnętrzneK==
kAamolŻA
t=przedmiotowóm=projekcie=zastosowano=dwa=rodzaje=nadprożóK=kad=otworami=drzwiowómi=podlegającómi=poszeJ
rzeniu=zabudować=nadproża=betonowe=tópoe=iJNVK=kad=bramą=garażową=zabudować=nadproże=z= kształtowników=
zimnowalcowanóch=ceowóch=i=dwuteowóch=na=poduszkach=betonowóchK=pzczegółó=nadprożó=pokazano=na=rósunJ
kachK=
lBoÓBhfI oYkkY f oroY pmrpTltb
tszóstkie=obróbkiI=rónnó=i=ruró=spustowe=podlegają=wómianie=na=nowe=z=blachó=powlekanejK=gedónie=obróbki=pasa=
nadrónnowego=poddane=temperaturze=palników=przó=układaniu=papó=termozgrzewalnej=zastosować=z=blachó=ocónJ
kowanej=w=pasie=montazowóm=i=cónkowoJtótanowej=w=pasie=rónnowómK=lbróbki=murów=ogniowóch=montować=na=
=======================================================P=

sóstemowóch=złączkach=z=dodatkowóm=sklejeniem=pianka=montażowąK=tszóstkie=metalowe=elementó=dachu=oraz=
istniejące=drabinó=poddać=pracą=malarskimK=holoróstóka=podana=została=na=rósunkach=elewacjiK=
lmAphA BraYkhr
tokół=docieplonego=budónku=wókonać=opaskę=z=płótek=betonowóch=wibroprasowanóch=ułożonóch=na=podbudowie=
kamiennej= i= ograniczonóch= od= terenów= zielonóch= obrzeżem=betonowómK=ppadek= opaski= RB= w= kierunku= terenów=
zielonóchK==
RK
=

fnstrukcja wókonania robót dociepleniowóchK
mrace=przógotowawcze=
mrzóstąpienie=do=właściwego=ocieplania=ścian=musi=bóć=poprzedzone=pracamiI=dzięki=któróm==zdemontujemó==istnieJ
jące==elementó== utrudniające==bądź==uniemożliwiające==szczelne=wókonanie== termoizolacji==EnpK==zdjęcie== obróbek==
blacharskichI==orónnowania==czó==istniejącóch=instalacjiFK==pprawdzenie=stanu=podłoża=i=ewentualne=przógotowanie=
podłoża= przed= przóklejeniem= płót= izolacji= termicznej= ma= na= celu= osiągnięcie= właściwego= powiązania= płót= izolacji=
termicznej=ze==ścianą==przó==jednoczesnóm==zmniejszeniu==zużócia==zapraw==klejącóchK==modłoża==mineralne==EnpK==
tónki==wapiennoJcementoweF==należó==opukać==w==celu==sprawdzenia==ich==przóczepności==do=podłożaK=ldspojone=
miejsca= wódające= głuche= odgłosó= należó= usunąć= i= uzupełnić= zaprawąK= = modłożaI= = na= = któróch= = wóstępują= = stare==
powłoki==malarskie==należó==bardzo=dokładnie=oczóścić=mechanicznie=bądź=ręcznieI=użówając=szczotek=drucianóch=
lub=szpachelekI=
doprowadzając==podłoże==do==stanu==pozbawionego==łuszczącóch==się==i==luźnóch==fragmentów=powłoki==malarskiejK==
wabezpieczenie==ościeżnic==okiennóch==przeźroczóstą==folią==przóklejoną==na==taśmę==papierową==sprawi==znacznie==
mniej==problemów==niż==czószczenie==ościeżnic==i==okien==z=zaschniętóch=zapraw=klejowóch=bądź=tónkarskichK=t=przóJ
padku=drzwi=ościeżnice=i=skrzódła=drzwi=zabezpieczamó=oddzielnie=uzóskując=możliwość=otwierania=drzwiK=kastępJ
nóm=etapem=przógotowania=podłoża=jest==dokładne==umócie==całej==elewacjiK==aokonać==można==tej==czónności=przó=
pomocó=szczotki=różowej=lub=za=pomocą=wodó=pod=ciśnieniemK=azięki=temu=zabiegowi=pozbędziemó==się==resztek==
powłok==malarskichI==kurzu==i==bruduK==mo==umóciu==elewacji==należó==ją=zagruntować==środkiem==gruntującóm==w==celu==
zminimalizowania==chłonności=podłożaK==mrace==przógotowujące==podłoże==do==mocowania==ocieplenia==można==uznać==
za=zakończone=dopiero=wtedóI=gdó=podłoże=jest=mocneI=nośneI=stabilneI=oczószczoneI=równe=i=zagruntowaneK=
=
oozmieszczenie=zaprawó=klejącej=na=płótach=
oozmieszczenie= kleju= na= płócie= stóropianowej=wónika= z= późniejszego= rozmieszczenia=łączników= = mechanicznóch==
Ew==miejscu==montażu==kołków==pod==płótą==termoizolacójną==musi=znajdować=się=klejFK=mo=dociśnięciu=płótó=do=ścianó=
kontakt=z=nośnóm=podłożem=poprzez=klej=powinno=mieć=co=najmniej=RMB=powierzchni=płótóK=

NK=młóta=ump=
OK=hlej=do=płót=ump=
=
mrzó=płótach=z=wełnó=mineralnej=rozmieszczenie=kleju=również=wónika=z=późniejszego=rozmieszczenia=kołkówK=mrzed=
przóstąpieniem= do= nakładania= właściwej=warstwó= kleju= należó= pamiętać= = o= = wcześniejszóm= = zagruntowaniu= = poJ
wierzchni==płótó==tómże==klejem==cienkąI==mocno=wciśniętą=w=powierzchnie=płótó=warstwąI=na=którą=to=powierzchnie=
=======================================================4=

bezpośrednio=nakłada=się=placki=i=pas=obwodowó=z=klejuK=kależó=pamiętaćI=że=tak=jak=w=przópadku=płót=stóropianoJ
wóch=kontakt=płótó=z=wełnó=mineralnej=z=nośnóm=podłożem=poprzez=klej=powinno=mieć=co=najmniej=RMB=płótóK=

=
=
NK=młóta=z=wełnó=mineralnej=
OK=hlej=do=płót=z=wełnó=
=
hołkowanie=płót=
Długość=kołków=wónika=z=rodzaju=podłoża=oraz=z=grubości=materiału=izolującegoI=przó=czóm=głębokość=zakotwienia=
nie=powinna=bóć=mniejsza=niż=S=cm=w=warstwie=nośnej=podłoża=w==przópadku==podłożó==takich==jak==beton==czó==cegła==
pełnaK==t==przópadku==podłoża==z==betonu=komórkowegoI==cegłó==dziurawki==itpK==głębokość==zakotwienia==powinna==
wónosić==co==najmniej==V=cm=w=nośnej=warstwie=podłożaK=tómagana=ilość=kołków=na=Nm=O==to=S=sztukK=tómagana=
ilość łączników=mechanicznóch=w=przópadku=wełnó=mineralnej=to=U=sztuk=na=Nm=O=K=
=
tarstwa=zbrojąca=
tarstwę=zbrojącą=należó=wókonówać=na=przeszlifowanej=i=odpólonej=powierzchni=płót=stóropianowóch==nie== wczeJ
śniej==niż==po==P==dniach==od==przóklejenia==płót==do==podłożaK==Czónność=wókonówania=warstwó=zbrojącej=powinna=bóć=
zrobiona=w=jednej=operacji=tznK=po=nałożeniu=kleju==do==warstwó==zbrojącej==należó==natóchmiast==wtopić==w==klej==siatJ
kę==zbrojącąI==tak==abó=znajdowała=się=w=NLP=grubości=warstwó=zbrojącej=licząc=od=lica=warstwó=zbrojącejK=drubość=
warstwó=zbrojącej=powinna=wónosić=PmmK=t=przópadku=wókonówania=ocieplenia=z=wełnó=mineralnej=przed=nałożeJ
niem=kleju=do=warstwó==zbrojącej==na==płótó==należó==pamiętać==o==wcześniejszóm==zagruntowaniu==powierzchni=płótó=K=
tókonanie==warstwó==zbrojącej==przebiega==tak==samo==jak==przó=ociepleniu=z=płót=stóropianowóch=z=wójątkiem=gruboJ
ści=warstwóI=która=w=przópadku=płót=z=wełnó=mineralnej=powinna=wónosić=4mmK=
=
tzmocnienie=narożó=
dórne= naroża= otworów= drzwiowóch= również= należó= wzmacniać= pasami= poprzecznómi= z= = siatki= = zbrojącejK= = masó= =
poprzeczne==powinnó==mieć==wómiaró==OMxPMcm==K==karoża==otworów=drzwiowóch==i==okiennóch==oraz==naroża==ścian==
należó==wzmocnić==listwami==narożnikowómi==z=siatką=zbrojącąK=
=
wagadnienia==nie==przedstawione==w==powóższej==instrukcji==określa==instrukcja==fnstótutu==Techniki==Budowlanej==ptKW==
„Bezspoinowó==sóstem==ocieplania==ścian==zewnętrznóch=budónków”=nrK=PP4LOMMOK=
=

=
SK

pposób zapewnienia warunków niezbędnóch do korzóstania z tego obiektu przez osobó niepełnosprawneI
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich
Edotóczó obiektu użóteczności publicznej i budónku mieszkalnego wielorodzinnegoF

=

lbiektó=techniczne=J=nie=dotóczóK=

=
TK

modstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wóposażenia związanego z przeznaJ
czeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanómi

TKNK=

mrzedmiotem=projektu=architektoniczno=J=budowlanego=jest=termomodernizacja=budónków=technicznóchK=kie=ingeJ
ruje=się=w=istniejące=rozwiązania=wóposażenia=technicznego=i=technologicznegoK=
=======================================================R=

=
UK

oozwiązania budowlane i technicznoJinstalacójneI nawiązujące do warunków terenu wóstępującóch wzdłuż
jego trasóI oraz rozwiązania technicznoJbudowlane w miejscach charakteróstócznóch lub o szczególnóm
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwaI z uwzględnieniem wómaJ
ganóch stref ochronnóch
Edotóczó obiektu budowlanego liniowegoF

=

kie=dotóczó=projektowanego=zamierzenia=inwestócójnegoK=

=
9K

VKNK=
==
VKOK=
=

oozwiązania zasadniczóch elementów wóposażenia budowlanoJinstalacójnegoI zapewniające użótkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniemI w szczególności instalacji i urządzeń budowlanóchW woJ
dociągowóch i kanalizacójnóchI ogrzewczóchI wentólacji grawitacójnejI grawitacójnej wspomaganej i meJ
chanicznejI chłodniczóchI klimatózacjiI gazowóchI elektrócznóchI telekomunikacójnóchI piorunochronnóchI
a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznómi wraz z punktami poJ
miarowómiI założenia przójęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wóniki tóch obliczeńI z uzasadnieJ
niem doboruI rodzaju i wielkości urządzeń
fnstalacje=i=urządzenia=wodociągowe=
kie=ingeruje=się=w=wewnętrzne=instalacje=i=urządzenia=wodociągowe=
fnstalacje=i=urządzenia=kanalizacji=sanitarnej=
kie=ingeruje=się=w=wewnętrzne=instalacje=i=urządzenia

VKPK=

fnstalacje=i=urządzenia=kanalizacji=deszczowej=

=

blementó=zasadniczeW=
J=układ=odwodnienia=powierzchni=dachuK=
J=poddaje=się=wómianie=rónnó=i=ruró=spustowe=

VK4K=
=

VKRK=
=

VKSK=
=

fnstalacje=i=urządzenia=grzewczeK=
blementó=zasadniczeW=
J=rkład=ogrzewania=ze=wspomaganiem=stalowóm=piecem=na=ekogroszek=z=podajnikiem==
J=gednostka=zasilającaW=
aF==kocioł=na=paliwo=stałe=J=ekogroszek=OM=kt=–=budónek=pompowni=
bF=grzejniki=elektróczne=konwektorowe=–=budónek=chlorowni=
cF=brak=ogrzewania=–=budónek=zbiornika=wodó=
fnstalacje=i=urządzenia=wentólacójne=
blementó zasadniczeW
J=indówidualne=kanałó=wentólacji=grawitacójnej=–=kotłownia=–=bez=zmian=
J=indówidualne=wentólatoró=dachowe=i=ścienne=–=bez=zmian=
fnstalacje=i=urządzenia=gazoweK=
J=nie=dotóczó=przedmiotowego=budónkuK=

VKTK=

fnstalacje=i=urządzenia=elektróczne=–=wg=projektu=branżó=elektrócznej=

VKUK=

fnstalacje=i=urządzenia=telefoniczne=i=informatóczne=

=
VKVK=
=

Bez=zmian=
fnstalacja=odgromowa=
blementó zasadniczeW
J=rkład=instalacji=obejmujeW=istniejącaI=poddana=remontowi=wgK=mrojektu=branżó=elektrócznej=

=
NMK

oozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczóch urządzeń instalacji technicznóchI w tóm przemósłoJ
wóch i ich zespołów tworzącóch całość techniczno J użótkową
Echarakteróstóka=i=odnośne=parametró=instalacji=i=urządzeń=technologicznóchI=mającóch=wpłów=na=architekturęI=konstrukcjęI=instalacje=i=urząJ
dzenia=techniczne=związane=z=tóm=obiektemF=

=======================================================S=

kie=dotóczó=przedmiotowego=obiektu=budowlanegoK=

=
NNK

aane techniczne obiektu budowlanego charakterózujące wpłów obiektu budowlanego na środowisko i jego
wókorzóstówanie oraz na zdrowie ludzi i obiektó sąsiednie

NNKNK= wapotrzebowanie=i=jakość=wodó=oraz=ilośćI=jakość=i=sposób=odprowadzania=ściekówK=
=

=

flość=jednostek=odniesienia=

korma=
mPLjKoK=

flość==ogólna=wodó=
xmPz=

wużócie=dobowe=

N=

MIMR=

MIMR=

wużócie=miesięczne=

JJJ=

JJJ=

NIM=

flość ścieków=bótowóch=L=O4h=

JJJ=

JJJ=

MIMR=

toda=pitna=z=wodociągu=miejskiegoK=Ścieki=tópu=komunalnego=odprowadzane=do=istniejącej=kanalizacji=sanitarnejK=
NNKOK= bmisja=zanieczószczeń=gazowóchI=w=tóm=zapachówI=półowóch=i=płónnóch=–=podać=ich=rodzajI=ilość=i=zasięg=rozprzeJ
strzeniania=sięK=
=

lbiekt=nie=będzie=emitował=ponadnormatównóch=zanieczószczeń=gazowóchK=hocioł=grzewczó=na=paliwo=ekologiczJ
ne=J=ekogroszekK=hocioł=s=generacjiK===

NNKPK= oodzaj=i=ilość=wótwarzanóch=odpadówK=
=

mrzewidziano=miejsce=w=obrębie=placóku=gospodarczego=na=N=pojemnik=mpJNNM=i=ewentualne=pojemniki=do=składoJ
wania=segregowanóch=odpadów=EmetaleI=papierI=szkłaI= tworzówa=sztuczne=itpFK=tówóz=okresowó=wg=właściwóch=
umów=na=odbiór=odpadówK=

NNK4= Właściwości=akustóczne=oraz=emisja=drgańI=a=także=promieniowaniaI=w=szczególności=jonizującegoI=pola=elektroJ
magnetócznego=i=innóch=zakłóceń=J=podać=odpowiednie=parametró=tóch=czónników=i=zasięgu=ich=rozprzestrzeniania=
się=
=

t=przedmiotowóch=budónkach=nie=przewiduje=się=tego=tópu=emisjiK=

NNKR= tpłów=obiektu=budowlanego=na=istniejącó=drzewostanI=powierzchnię=ziemiI=w=tóm=glebęI=wodó=powierzchniowe=i=
podziemneK=
EwókazaćI= że= przójęte= w= projekcie= architektonicznoJbudowlanóm= rozwiązania= przestrzenneI= funkcjonalne= i= techniczne= ograniczają= lub= eliminują= wpłów= obiektu= budowlanego= na=
środowisko=przórodniczeI=zdrowie=ludzi=i=inne=obiektó=budowlaneI=zgodnie=z=odrębnómi=przepisamiF=

=

Bez=zmianK=

=
NOK

tarunki ochronó przeciwpożarowej określone w odrębnóch przepisach

=

=
lbiekt=nie=podlega=opiniowaniu=w=zakresie=ochronó=pożarowej=
=
=
=

=
=
=
= =

mrojektant=wiodącóW=

mgr=inżK=archK=hrzósztof=aenisiewicz=

=

=======================================================T=

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500

9.57

LEGENDA:
1

6

27.6
3.32

7

10.0

3

2
6.55

1

10.5

1
2
3

Pompownia
Chlorownia
Zbiornik wody

1:50

BUDOWLANA

250
85

125
205

250
85

135
115

135
127

135
115

135
115

135
115

135
115

120
200
H = 500 cm

H = 500 cm

H = 500 cm

90
200

80
200

H = 298 cm

BUDOWLANA

80
200

80
200

255
245

H = 298 cm

H = 298 cm

80
200

80
200

80
200

80
200

1:50

118
118

118
118

80
200

130
225

80
200

H = 298 cm
80
200

H = 298 cm

H = 298 cm

H = 418 cm

90
200

H = 418 cm

H = 298 cm
70
200

H = 298 cm

250
85

250
85

90
85

90
85

90
85

142
130

142
130

142
130

142
130

90
200

Grzejnik
elektryczny

1:50

BUDOWLANA

1:50

BUDOWLANA

Grzejnik
elektryczny

Grzejnik
elektryczny
H=421 cm

85
195

90
205

150
205

85
195
Podest

0.00
+52 cm

Grzejnik
elektryczny

1:50
BUDOWLANA

85
195

120
60

120
60

120
60

120
60

120
60

1:50

BUDOWLANA

1:50

BUDOWLANA

Lazur 175 wg. Caparol 3D System PLUS
RAL 5010
rury, spustowe, parapety, drzwi, drzwiczki, wentylatory
Opis linia 1
Opis linia 2

Opis linia 1
Opis linia 2

Tabliczka informacyjna z blachy nierdzewnej szczotkowanej
Wymiary 30*15 cm z opisem dwuliniowym koloru czarnego

1:50

BUDOWLANA

Opis linia 1
Opis linia 2

Opis linia 1
Opis linia 2

Opis linia 1
Opis linia 2

czerpalny

Gres techniczny
Ok1

Ok1

Ok1

Ok2

Ok1

Ok1

19.8 m2

H=10 cm

80
200
H = 500 cm

250
85

D3

O1

250
85

120
200

135
115

135
127

135
115

135
115

135
115

135
115

O1

D4

H = 500 cm

H = 500 cm

Pakiet szybowy U=0,9 W/m2K
Metalowa klamka z zamkiem i kluczykiem

5
H = 298 cm

4 szt.

O1

Zawiasy, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowane
U = 1,5 W/m2K
Kolor niebieski RAL 5010

1 szt.

B1

Zawiasy, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowane

Zawiasy, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowane

Kolor niebieski RAL 5010

Kolor niebieski RAL 5010

1 szt.

D1

D2

1 szt.

13.1 m2
20,0 m2

1

6

D1

7

80
200

90
200

75,5 m2

B

140
200

50,2 m2

D4

118
118

O2

80
200

13

2
80
200

H = 298 cm

4

80
200

H = 298 cm

H = 418 cm

Grzejnik
elektryczny

10
H = 298 cm

2 szt.

8.7 m2

1.8 m2

5.2 m2

Pakiet szybowy min. U=0.9 W/m2K
Metalowa klamka z zamkiem i kluczykiem

Pakiet szybowy min. U=1,1 W/m2K
FIX Rw=50 dB

Zawiasy, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowane
2 szt. EI 60 + 2 szt. Rw=50 dB

Zawiasy, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowane
Kolor niebieski RAL 5010

11 H = 298 cm

7.9 m2

1.4 m2

A

350
300
80
200

80
200

12.8 m2

H = 418 cm

8

13.6 m2

90
200

3

3.2 m2

H = 298 cm

H = 298 cm

80
200

D4

D4

80
200

80
200

118
118

O2

8.0 m2

O2

3 szt.

O3

4 szt.

D4

D3

1 szt.

H = 298 cm
9

70
200

A

Tynk silikonowy 2 mm baranek

B

Tynk silikonowy 2 mm baranek

Projektowane zmiany

Ok3

Ok3

Ok3

Ok3

90
85

90
85

250
85

250
85

D2

90
85

142
130

142
130

142
130

142
130

90
200

12

O3

O3

O3

O1

O1

Gazobeton H+H 42 cm
Tynk cementowo-wapienny 2 cm

UWAGA:
1:50

BUDOWLANA

1:50

BUDOWLANA

Opis linia 1
Opis linia 2

Opis linia 1
Opis linia 2

Opis linia 1
Opis linia 2

Lazur 175 wg. Caparol 3D System PLUS
RAL 5010
rury, spustowe, parapety, drzwi, drzwiczki, wentylatory

Opis linia 1
Opis linia 2

Tabliczka informacyjna z blachy nierdzewnej szczotkowanej
Wymiary 30*15 cm z opisem dwuliniowym koloru czarnego

1:50

BUDOWLANA

O4
120
60

120
60

O4

120
60

O4

A

Tynk silikonowy 2 mm baranek

B

Tynk silikonowy 2 mm baranek

C

Podest

85
195
0.00

H=421 cm

Logo 3D styrodur XPS gr. 10 cm
250 cm * 250 cm

Grzejnik elektryczny
z termostatem elektronicznym
konwekcyjny 2.5 kW

Rozety z blachy
kwasoodpornej
Uszczelnienie

Drabina

B

120
60

O4

120
60

O4

+52 cm

Gazobeton H+H 42 cm
Tynk cementowo-wapienny 2 cm

C

Tynk silikonowy baranek
Styrodur XPS 10 cm

140
200

90
200

140
200

A

D5

D6

D5

Projektowane zmiany
UWAGA:

Pakiet szybowy U=0,9 W/m2K
Metalowa klamka z zamkiem i kluczykiem

Zawiasy, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowane

Zawiasy, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowane

Kolor niebieski RAL 5010

Kolor niebieski RAL 5010

O4
7 szt.

2 szt.

D5

1 szt.

D6
1:50

BUDOWLANA

Lazur 175 wg. Caparol 3D System PLUS
RAL 5010
rury, spustowe, parapety, drzwi, drzwiczki, wentylatory

Opis linia 1
Opis linia 2

Tabliczka informacyjna z blachy nierdzewnej szczotkowanej
Wymiary 30*15 cm z opisem dwuliniowym koloru czarnego

1:50

BUDOWLANA

Opis linia 1
Opis linia 2

Zawiasy, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowane

Pakiet szybowy U=0,9 W/m2K
Metalowa klamka z zamkiem i kluczykiem

Kolor niebieski RAL 5010

1 szt.

Opis linia 1
Opis linia 2

Tabliczka informacyjna z blachy nierdzewnej szczotkowanej
Wymiary 30*15 cm z opisem dwuliniowym koloru czarnego

D7

O5
2 szt.

1:50

BUDOWLANA

Drabiny
Kominki wentylacyjne

RAL 5010

6

7

9

8

7
1
2

10

3
4

11

5

BUDOWLANA

BUDOWLANA

min 30 cm

10 cm

BUDOWLANA

BUDOWLANA

- siatka zbrojona klejem
- styrodur XPS 10 cm

- siatka zbrojona klejem
- styrodur XPS 10 cm

BUDOWLANA

BUDOWLANA

mineralnej o wymiarach 100 x 50 cm
zakotwienia
beton i bloczki betonowe

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym

ceramika szczelinowa
silikaty szczelinowe
pustaki z betonu lekkiego
keramzytobeton

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym lub

H > 20,0

8

12

6

8

4

6

BUDOWLANA

3
1

2

5
1
5

4

1

Ceownik C200

2
3

Poduszka z betonu B-25 - 35/20/42 cm

4

Dwuteownik PN200

5
BUDOWLANA

1
2
3
4
6

5

8
9
7

BUDOWLANA

BUDOWLANA

BUDOWLANA

BUDOWLANA

lmIp TbCekICwkY
ao projektu wómianó elementów wewnętrznóch instalacji CKlK
Inwestor:

wakład todociągów i hanalizacji
gednoosobowa ppółka dminó mrudnik z oKoK
ulK moniatowskiego 1 48J200 mrudnik

lbiekt:

Budónki techniczne, pompownia, chlorownia i zbiornik wodó

iokalizacja:

mrudnik ulK mrężyńska P0 dzK nr 2P42/10S i 1759/10S amK 1

NK
NKN

CwĘŚĆ ldÓikA
modstawa opracowania
·
·
·
·

NKO

mrojekt budowlanó termomodernizacji budónku pompowni
rzgodnienia z fnwestoremI
fnwentarózacja stanu istniejącegoI
lbowiązujące przepisó i normóK
wakres opracowania

lpracowanie obejmujeW
· wómianę grzejników żeliwnóch żeberkowóch na płótowe konwektorowe z głowicami
termostatócznómi z ustawieniami elektronicznómi temperaturó
· wómianę istniejącego kotła CKlK f generacji na kocioł CKlK s generacji eeiztechnik z pełną
automatóką i sterowaniem elektronicznóm
OK IkpTAiACgA tlaY CIbmŁbg
Budónek posiada istniejące przółącze wodó zimnejK toda doprowadzona jest do istniejącej łazienkiI
umówalni i kotłowniK toda ciepła w pomieszczeniach socjalnóch jest przógotowówana w istniejącóm
przepłówowóm podgrzewaczu wodóK t kotłowni woda ciepła pobierana jest z przeznaczonego do
likwidacji bojlera wiszącego o pojemności UM lK Bojler zostanie zastapionó miejscowóm
przepłówowóm podgrzewaczem wodóK
PK

IkpTAiACgA hAkAiIwACgI pAkITAokbg

Bez zmianK
4K

IkpTAiACgA CKlK

Bilans cieplnó budónku sporządzono na podstawie strat ciepła wg mkJ B JP4MSWN994 zakładającW
J współczónnik przenikania ciepła wg mk – bk Ipl S94S
J temperatura ogrzewanóch pomieszczeń wg mk – B – MO4MOWN9UO
J temperatura obliczeniowa zewnętrzna wg
mk – B – MO4MPWN9UO
J ilość powietrza wentólacójnego dla węzłów sanitarnóch wg mk – B – MP4PMWN9UP
Źródłem ciepła na cele cKoK będzie projektowanó kocioł grzewczó eeiztechnik S – OM ktK
t wszóstkich pomieszczeniach projektuje się demontaż istniejącóch grzejnikówK gako urządzenia
grzewcze projektuje się grzejniki stalowe płótowe wóposażone w zaworó termostatóczneK mrzó
grzejnikach należó zamontować zaworó termostatóczneK kowo projektowane podejścia do grzejników
cKoK projektuje się z rur miedzianóch w zakresie średnic ØNS÷NUmmK waprojektowano grzejniki z
podłączeniem bocznómK
RK IkpTAiACgA tbkTYiACgI jbCeAkICwkbg

Bez zmianK

SK IkpTAiACgA tbkTYiACgI doAtITACYgkbg
Bez zmianK

TK hlTŁltkIA
gako źródło ciepła zastosowanó będzie stojącó kociołI wodnóI niskotemperaturowó hocioł
eeiztechnik eT bko di S – OM ktK Automatóka sterująca wkomponowana została w konstrukcję
kotłaK hocioł wóposażonó jest automatókę pogodową eTJtronic® TMM z obsługą zaworu
mieszającegoI pompó Cl oraz CtrK rmożliwia podłączenie dodatkowóch modułów zaworu
mieszającego oraz modułu internetowegoK Automatóki mogą pracować w sóstemie eT iogicI któró
automatócznie dobiera parametró pracó oraz moduluje mocą kotła w zależności od paliwa i
temperaturó kotłaK Automatóki umożliwiają zabezpieczenie temperaturó powrotu poprzez sterowanie
pracą pompó kotłaI oraz dają możliwość podłączenia termostatów pokojowóchK hocioł może bóć
wókonanó z sóstemem automatócznego odpopielaniaI wbudowaną wężownicą schładzającąI oraz
wóposażonó w czujnik kontroli obrotu podajnikaK Automatóki umożliwiają zabezpieczenie
temperaturó powrotu poprzez sterowanie pracą pompó kotłaK hocioł spełnia wómagania dotóczące
ochronó środowiska R klasó Enajwóższej) ustalone w normie mkJbk PMPJRWOMNOK hocioł posiada
certófikat programu „molskie Ciepło”K
póstem kotła wóposażono w W
J moduł zaworu jwO
J moduł internetowó
J bezprzewodowó termostat pokojowó
J moduł lmp
J czujnik kontroli pracó podajnika
J sóstem automatócznego odpopielania
J wężownicę schładzającą
TKNK tentólacja nawiewnaJwówiewna kotłowniK
·
kanał nawiewnó
mrzójęto kanał nawiewnó istniejącó do powiększenia do wómiarów OMxOMcm
ala nawiewu dobrano kanał nawiewnó o wómiarach o OMM xOMM mm blaszanó na wlocie i wólocie
uzbrojone będzie siatkąK hratki ze stali nierdzewnejK
·
kanał wówiewnó
mrzójęto kanał N4xN4 cm istniejącó;
ala wówiewu z kotłowni projektuje się wókorzóstać kanał wentólacójnó o wómiarach
N4Mx N4MmmK ka kanale zabudować kratkę wówiewną ONMxN4M mm ze stali nierdzewnejK

UK tAorkhI BbwmIbCwbŃpTtA I eIdIbkY moACYK
tszóstkie robotó związane z montażem instalacji winnó bóć prowadzone zgodnie
z zachowaniem przepisów BemK moza ogólnómi zasadami obowiązującómi przó wókonówaniu robótI
montażowóchI transportowóch oraz obsługi sprzętu mechanicznego przó wókonówaniu instalacji
technologicznóch należó przestrzegać przepisó z oozporządzenia jinistra fnfrastrukturó z dnia
SKMOKOMMP rK w sprawie bezpieczeństwa i higienó pracó podczas wókonówania robót budowlanóch
EawKrK nr 4TI mozK 4MN z OMMP rK)K
9K tmŁYt IkpTAiACgI kA ŚolaltIphl kATroAikb
· bmisja gazu do powietrzaK oealizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpłówu na powietrzeK
· eałasK oealizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpłówu na poziom hałasuK
· pkażenie glebó i wód gruntowóchK oealizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpłówu na wodó
powierzchnioweK

· blektromagnetóczne promieniowanie niejonizująceK oealizowane przedsięwzięcie nie będzie
źródłem zagrożenia elektromagnetócznóm źródłem niejonizującómK
mrojektowana fnwestócja nie należó do mogącóch pogorszóć stan środowiska wg oozporządzenia
oadó jinistrów z dnia ON sierpnia OMMT rK w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogącóch
znacząco oddziałówać na środowisko oraz szczegółowóch króteriów związanóch z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziałówaniu na środowisko EazK rK nr NTV pozK N4VM z
dnia OV października OMMO rK)
NMK rtAdI hlŃCltb
· tszóstkie prace związane z wókonaniem projektowanej kanalizacji należó wókonać zgodnie z
„tarunkami technicznómi wókonania i odbioru robót budowlano– montażowóch” tom ff
· mrzó wókonówaniu robót budowlanóch należó stosować wórobó i materiałóI które zostałó
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tjK wórobóI na które
wódano certófikat na znak bezpieczeństwaI certófikat zgodności lub deklarację zgodności z
molską kormąI aprobatę technicznąI oznaczone znakowaniem CbK hierownik budowó
obowiązanó jest na okres prowadzenia robót budowlanóch przechowówać wLw oświadczenia i
certófikató oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionóch organówKK
· modczas prowadzenia prac budowlanóch należó przestrzegać ogólne zasadó Bem oraz zawarte
w oozporządzeniu jinistra mracó i molitóki ppołecznej z dnia OUKMUKOMMP rK w sprawie
ogólnóch przepisów bezpieczeństwa i higienó pracó EazKrK kr NSV z OMMP r pozK NSRM) oraz
oozporządzeniu jinistra fnfrastrukturó z dnia SKMOKOMMPrK w sprawie bezpieczeństwa i higienó
pracó podczas wókonówania robót budowlanóch EazKrK nr 4TLMP pozK 4MN)K

Projektowane zmiany
Ok1

Ok1

Ok1

Ok2

Ok1

Ok1

120
200

250
85

D3

O1
250
85

135
115

135
127

135
115

135
115

135
115

135
115

O1

H = 500 cm
H=10 cm

80
200

22 K 500*1400 - 1564 W
22 K 600*1400 - 1738 W

22 K 600*1400 - 1738 W

22 K 600*1400 - 1738 W

- termostat pokojowy bezprzewodowy

D4
H = 500 cm

- czujnik kontroli pracy podajnika
- system automatycznego odpopielania

H = 500 cm
H = 298 cm
13.1 m2

20,0 m2

1

5C
80
200

D1

stal nierdzewna

D4

8.0 m2

podgrzewacz wody

118
118

O2

2
H = 298 cm

20 C

80
200

11 H = 298 cm

20 C

22 K 500*1400 - 1564 W

20 C

7.9 m2
H = 298 cm
22 K 500*1200 - 1341 W

Grzejnik
elektryczny

5C

B1
350
300

20 C
80
200

4

8.7 m2

1.8 m2
10
H = 298 cm

1.4 m2

20 C

80
200

8

13.6 m2
80
200

12.8 m2

H = 418 cm

22 K 500*1200 - 1341 W

5.2 m2

9

H = 418 cm

20 C

H = 298 cm
22 K 500*1200 - 1341 W

70
200

Ok3

Ok3

Ok3

Ok3

90
85

90
85

250
85

250
85

D2

90
85

142
130

142
130

142
130

90
200

12

142
130

A

22 K 600*1200 - 1490 W

3.2 m2

20 C

13

90
200

3

H = 298 cm

H = 298 cm

80
200

D4

D4

80
200

50,2 m2

80
200

118
118

O2

80
200

22 K 900*1400 - 2258 W

140
200
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8C
90
200

75,5 m2
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O3

O3

O3

O1

O1

1:50

20 C
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aANE OdÓiNE
=
IKN

TEMAT OPRACOWANIA

=
mrzedmiotem= niniejszego= opracowania= jest= projekt= = budowlanó= wewnętrznóch= instalacji=
elektrócznóch=w=zadaniu==inwestócójnómW==
=
oodzaj=inwestócji=
=Termomodernizacja=budónków=wtfh=w=mrudniku==
adres=budowó=
=4U-OMM=mrudnik==ulK=mrężyńska=PM=
IKO

PODSTAWA OPRACOWANIA
modstawę=opracowania=stanowiąW=

=
-=
-=
-=
-=

IKP

zlecenie=wókonania=projektuI=
projekt=architektonicznó=budónkuI=
obowiązujące=normó=i=przepisóI=
uzgodnienia=międzóbranżoweK=

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU

lpis= pełnej= charakteróstóki= jest= zamieszczonó= w= części= architektoniczno-urbanistócznej= =
opracowaniaK= ala= dokumentacji= projektowej= branżó= elektrócznej= przójęto= zgodnie= z=
wótócznómi= następujące= założenia= wójścioweW= budónekI= murowanóI= ścianó= wewnętrzne=
tónkowaneI=ścianó=zewnętrzne=ocieplaneK=aach=płaski=krótó=papąK=
=
IK4 ZAKRES OPRACOWANIA
t=zakres=opracowania=wchodząW=
-= demontaż=instalacji=odgromowejI=
-= demontaż=osprzętu=oraz=opraw=na=elewacjach=budónkówI=
-= rozbudowa=rozdzielnic=wewnętrznóch=obwodów=odbiorczóchI=
-= rozdzielnica=oświetlenia=zewnętrznegoI=
-= zasilanie=grzejników=elektrócznóchI=
-= instalacja=oświetlenia=zewnętrznego=
-= ochrona=przeciwporażeniowa=przed=dotókiem=pośrednimI=
-= instalacja=uziemieniaI=
-= ochrona=odgromowaK=

II OmIp TECeNICwNY
=
IIKN

STAN ISTNIEJĄCY

fstniejące=budónki=są=zasilane=z=przółącza=kablowegoK=fnstalacja=wókonana=jest=w=układzie=Tk-CpK=fstniejąca=instalacja=wewnątrz=pozostaje=bez=zmianK=t=związku=z=termomodernizacją=budónków=
istniejące=oprawó=na=zewnątrz=budónku=oraz=osprzęt=elektrócznó=na=elewacjach=budónków=wraz=
instalacją=odgromową=na=dachu=należó=przebudowaćK=
II.O BIiANp jOCY
=
wasilenie=dodatkowóch=urządzeń=w=budónkach=nie=powoduje=zwiększenia=mocó=przółączeniowejK==
=
=
=
1
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IIKP

ROZDZIELNICE WEWNĘTRZNE

t=istniejącej=rozdzielnicó=głównej=od=należó=dobudować=zabezpieczenie=do=zasilenia=rozdzielnicó=
oświetlenia= zewnętrznego= oraz= grzejnika= elektrócznegoK= waprojektowano= rozdzielnicę= natónkową=
olw=OxNO=fmSR=do=zasilenia=oświetlenia=zewnętrznegoK=t=rozdzielnicó=zabudować=zabezpieczenia=
obwodów= oświetleniowóchI= przełącznik= N-M-O= oraz= zegar= zmierzchowó= lub= astronomicznóK=
oozdzielnicę=olw=zabudować=w=pomK=istniejącej=rozdzielni=odK=
t= budónku= wentólatorni= należó= zdemontować= istniejącą= rozdzielnicę= z= wółącznikiem= różnicowoprądowómK= wdemontowanó= wółącznik= zabudować= w= projektowanej= rozdzielnicó= otN= NxNO= fmSR=
wraz= z= projektowanómi= zabezpieczeniami= obwodów= zgodnie= ze= schematemK= oozdzielnicę=
zabudować=w=miejscu=zdemontowanej=rozdzielnicó=otK=
II.4

INpTAiACJA OaBIOoCwA

Tópó=i=wartości=zabezpieczeń=poszczególnóch=obwodów=oraz=tópó==i==przekroje=przewodów=podano=
na=schematach=ideowóchK=fnstalację=odbiorczą=należó=wókonać=jako=podtónkową=lub=natónkowąK==
==-=l_tlaY=la_floCwb=–=dkfAwaA=tTYhltb=4MMLOPMsK=

lsprzęt=elektrócznó=należó=instalować=zgodnie=z=rzutami=odpowiednioW=
·= gniazda=wtókowe=OPMsL4MMs=do=zasilenia=grzejników==-=na=wósK=MIPMm=od=posadzki;=
wastosować=osprzęt=o=prądzie=znamionowóm==fn=Z=NSA==oraz=stopniu=ochronóW=
·= =w=pomieszczeniach=wilgotnóch=o=fm=44;=
·= =w=pozostałóch=pomieszczeniach=o=fm=OMK=
=
=-==lŚtfbTibkfb=wbtkĘTowkb=_raYkhÓt K=
ka=elewacjach=zewnętrznóch=budónków=zaprojektowano=projektoró=oświetleniowe=tópu=iba=RMt=
4MMMh=fmSR=z=czujkami=ruchuK=lprawó=sterowane=będą=zegarem=astronomicznóm=lub=
wółącznikiem=zmierzchowóm=oraz=za=pomocą=czujek=ruchuK=
=
-==wApfiAkfb=rowĄawbŃ==TbCeklildfCwkYCe=l_fbhTÓt K=
=
wasilanie=grzejników=elektrócznóch=oraz=oświetlenie=zewnętrzne=wókonać=z=wódzielonóch=
obwodówK=fstniejące=czujki=alarmowe=oraz=kamerę=należó=zdemontowaćI=kable=przedłużyć=i=
ponownie=zamontować=i=podłączóćK==
=
IIKR
INSTALACJA UZIEMIAJĄCA
tokół=budónków=wókonane=są=uziomó=otokoweI=rezóstancja=uziemienia=nie=powinna=przekraczać=
NMlhmK=ao=otoków=podłączone=są=przewodó=odprowadzające=instalacji=odgromowóch=oraz=winnó=
bóć=podłączone=główne=szónó=wórównawcze=budónkówI=w=przópadku=braku=dtm=należó=wókonać=
główne=połączenia=wórównawczeK==
IIKS
OCHRONA ODGROMOWA
=
fstniejąca=instalacja=odgromowa=na=budónkach=przeznaczona=jest=do=demontażuK=ala=budónków=
przójęto=trzeci=poziom=ochronóK==fnstalację=odgromową=należó=wókonaćI=stosując=się=do=
poniższóch=punktówK==
=
J wwody
=wwodó= należó= wókonać= jako= sztuczneI= poziome= niskieI= nie= izolowane= drutem= aluminiowóm= ϕ= Z=
UmmI= umieszczone= na= wspornikachI= przó= zachowaniu= odstępów= międzó= wspornikami= nie=
większóch=niż=N=mK=ka=kominach=zabudować=zwodó=pionowe=–=igliceI==wentólatoró=chronić=iglicami=

2
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wolnostojącómi= zachowując= bezpieczną= odległośćK= pposób= umieszczenia= = oraz= rodzaj= i= tóp=
materiałów=przeznaczonóch=na=zwodó=przedstawiono=na=rósK=dachuK=
ao=instalacji=odgromowej=należó=przółączóć=wszóstkie=metalowe=elementó=obce=znajdujące=się=na=
dachuK=jaszt=antenowó=zamontowanó=na=dachu=podłączóć=do=instalacji=odgromowejK==
=
J mrzewody odprowadzające
tókonać=przewodó=odprowadzające=sztuczne=drutem=aluminiowóm=ϕ=Z=UmmK=mrzewodó=
odprowadzające=należó=układać=na=zewnętrznóch=ścianach=obiektu=w=rurach=odgromowóchK=
flość=i=miejsce=usótuowania=przewodów=odprowadzającóch=pokazano=na=rzutachK=
=
J mrzewody uziemiające
mrzewodó=uziemiające=sztuczne=z=taśmó=stalowej=ocónkowanej=pozostają=bez=zmianI=należó=
połączóć=je=z=przewodami=odprowadzającómi=poprzez=zaciski=kontrolne=zabudowane=w=puszkach=
na=elewacjiK=mrzed=podłączeniem=sprawdzić=rezóstancję=uziemieniaI=w=przópadku=nie=uzóskania=
wómaganej=wartości=uziemienia=oYNMohm=należó=wókonać=nowe=uziomó=pionowe=lub=poziomeK==
=
=
IIKT
UWAGI
·
mrzó=wókonówaniu=prac=należó=postępować=zgodnie=zW=
-=
rstawą= z= dnia= MTKMTKNVV4rK-= mrawo= budowlane= EtjK= azKrK= nr= OMT= z= OMMPrKI= pozKOMNSz=
późnK==zmK)I=
-=
oozporządzeniem= jinistra= fnfrastrukturó= z= dnia= NOKMPKOMMVrK= –= w= sprawie= warunków=
technicznóch=jakim=powinnó=odpowiadać=budónki=i=ich=usótuowanie=EazKrK=nr=TRI=pozKSVM=z=
późnK=zmK)I=
-=
oozporządzeniem=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnia=MSKMOKOMMP=-=w=sprawie=bezpieczeństwa=
i=higienó=pracó=podczas=wókonówania=robót=budowlanóch=EazKrK=kr=4T=pozK=4MN)I=
-=
oozporządzenie= jptiA= z= dnia= TKMSKOMNMrK= –= w= sprawie= ochronó= przeciwpożarowej=
budónkówI=innóch=obiektów=budowlanóch=i=terenów=EazKrK=nr=UMI=pozK=RSP)K=
·=
tszelkie= ewentualne= odstępstwa= od= rozwiązań= podanóch= w= niniejszóm= projekcie= należó=
uzgodnić=z=projektantemK=
·=
fnstalacje= elektróczne= winnó= bóć= ułożone= zgodnie= z= odpowiednimi=arkuszami=normó= mk-fbC=
SMPS4-KKK= „fnstalacje= elektróczne= w= obiektach= budowlanóch”I= i= szczegółowómi= normami= i=
wótócznómi=branżowómiK=
·=
ao= realizacji= budowó= stosować= materiałó= dopuszczone= do= obrotu= i= stosowania= w=
budownictwieK= pą= to= wórobóI= dla= któróch= wódano= certófikat= na= znak= bezpieczeństwa= lub=
deklarację=zgodności=z=molską=kormą=lub=aprobatą=techniczną=Emrawo=_udowlane=artKNM)K=
·=
oobotó= należó= wókonówać= zgodnie= z= „tarunkami= technicznómi= wókonania= i= odbioru= robót=
budowlano-montażowóch”I=przepisami=_em=i=zgodnie=z=obowiązującómi=przepisamiK=
·= rżóte= w= dokumentacji= projektowej= i= specófikacjach= technicznóch= nazwó= firmI= wórobów=
budowlanóch= czó= technologii= należó= traktować= w= móśl= artKOV= ust= P= ustawó= "mrawo= zamówień=
publicznóch"= jako= informację= nt= oczekiwanego= standardu= poziomu= jakościI= a= nie= ściśle= jako=
wórób= koniecznó= do= użóciaK= jożliwe= jest= zastosowanie= innóch= równoważnóch= wórobów=
budowlanóch= i= technologiiI= któróch= zastosowanie= zagwarantuje= spełnienie= warunków=
podstawowóch=EArt=R=ust=mrawo=_udowlaneI=ustawa=o=wórobach=budowlanóch)=oraz=pozwoli=na=
zachowanie= standardu= i= poziomu= jakości= równoważnegoI= lub= nie= gorszego= od= określonego=w=
projekcie=i=specófikacjachK=
·=
mrzed=oddaniem=instalacji=do=eksploatacji=wókonać=pomiaró=i=próbó=eksploatacójneK=
-= rezóstancji=izolacji=instalacji=odbiorczóchI=
-= rezóstancji=uziemieniaI=
-= skuteczności=ochronó=przeciwporażeniowejI==
-= instalacji=piorunochronnejK=
===tóniki=pomiarów=zaprotokółować=
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