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Nazwa obiektu
budowlanego

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS
w Prószkowie” w zakresie termomodernizacji, przebudowy 
oraz nadbudowy.

Adres obiektu
budowlanego

dz. nr 964/3 z k.m. 7, obręb: Prószków, Powiat: Opole
ul. Daszyńskiego 6

Imię i nazwisko
inwestora oraz jego

adres

Gmina Prószków
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

Nazwa i adres jednostki
projektowania

JW Projekt Jerzy Wójcik
47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 14 

Kategoria
obiektu budowlanego

IX - budynki kultury, domy kultury
XII – budynki administracji publicznej 

Projektant architektury :

mgr inż. arch.  Kamil Wójcik

Projektant konstrukcji :

mgr inż.  Jerzy Wójcik

Projektant instalacji sanitarnych :

 inż.  Józef Lis
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Krapkowice , luty 2018

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy , że projekt budowlany  :

Nazwa obiektu budowlanego

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS 
w Prószkowie” w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz 
nadbudowy.

Adres obiektu budowlanego dz. nr 964/3 z k.m. 7, obręb: Prószków, Powiat: Opole ul. Daszyńskiego 6

Imię i nazwisko inwestora
oraz jego adres

Gmina Prószków
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

Nazwa i adres jednostki
projektowania

JW Projekt Jerzy Wójcik
47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 14 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz  zasadami wiedzy technicznej.
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I N F O R M A C J A  B I O Z

Rodzaj opracowania Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu
budowlanego

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS
w Prószkowie” w zakresie termomodernizacji, przebudowy 
oraz nadbudowy.

Adres obiektu
budowlanego

dz. nr 964/3 z k.m. 7, obręb: Prószków , Powiat: Opole
ul. Daszyńskiego 6

Imię i nazwisko
inwestora oraz jego

adres

Gmina Prószków
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

Opracował mgr inż. Jerzy Wójcik

Opracował :   



„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie” 
w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

działka nr 964/3 z km.7, Gmina: Prószków, Powiat: Opole, obręb : Prószków,  ul. Daszyńskiego 6

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu
budowlanego

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS
w Prószkowie” w zakresie termomodernizacji, przebudowy 
oraz nadbudowy.

Adres obiektu
budowlanego

dz. nr 964/3 z k.m. 7, obręb: Prószków , Powiat: Opole
ul. Daszyńskiego 6

Imię i nazwisko
inwestora oraz jego

adres

Gmina Prószków
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

1. Roboty ziemne

2. Roboty rozbiórkowe

3. Roboty betonowe i zbrojarskie

4. Roboty murowe

5. Montaż konstrukcji stalowych

6. Roboty termomodernizacyjne

7. Roboty wykończeniowe

8. Roboty instalacyjne 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym zagospodarowaniem znajdują się :

1. Budynek Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi  

Czynne sieci energetyczne i technologiczne

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

- upadek  przedmiotów z rusztowań, 

- upadek narzędzi  i elementów montowanych z wysokości,

- zagrożenie porażenia prądem,

- zagrożenie upadkiem z wysokości.

5. Wskazania dotyczące instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót  pracownicy powinni być zapoznani :
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„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie” 
w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

działka nr 964/3 z km.7, Gmina: Prószków, Powiat: Opole, obręb : Prószków,  ul. Daszyńskiego 6

- z programem robót budowlanych i drogowych oraz  przepisami BHP obowiązującymi przy 
prowadzeniu robót ,

- z zasadami stosowania środków ochrony w tym pasów  ochronnych barierek i linek 
zabezpieczających ,

- z rodzajami warunków atmosferycznych przy których roboty należy przerwać,

- z dokumentacją techniczno-ruchową zastosowanych rusztowań wraz z zasadami kontrolowania ich 
stanu i dopuszczalnym obciążeniem dla rusztowań,

- strefami gromadzenia i usuwania odpadów,

- z przebiegiem dróg ewakuacyjnych,

- z przebiegiem istniejących tras mediów,

- sposobami i częstotliwością kontroli niestałych stanowisk pracy.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie , w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek 
zagrożeń.

- Opracowanie zagospodarowania placu budowy z wyznaczeniem dróg dojazdowych i 
ewakuacyjnych,

- Opracowanie planu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- Opracowanie planu odcięcia wszystkich mediów w nagłych wypadkach,

- Ogrodzenie i oznaczenie placu budowy,

- Egzekwowanie od pracowników stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży, 
kasków, szelek itp. oraz właściwych narzędzi i sprzętu,

- Ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych robót budowlanych drogowych zgodnie z projektem
budowlanym  i przepisami BHP,

- Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujące się w strefie niebezpiecznej należy 
wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć ,

- Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być 
zabezpieczone lub zamknięte. Należy wytyczyć i oznaczyć drogi okrężne –obejścia,

- W miejscach przejść i przejazdów należy wykonać daszki ochronne o szerokości co najmniej o 1 m 
więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu,

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2.4 m nad terenem i być 
nachylone pod kątem 450 ,

- Przejścia i przejazdy powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi,

- Należy wytyczyć i ogrodzić miejsca gromadzenia odpadów,

- Należy zabezpieczyć pod względem p-poż plac budowy.

       - Należy sporządzić projekt montażu konstrukcji stalowych

Opracował :
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P R O J E K T  Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U

Rodzaj opracowania Projekt  budowlany

Nazwa obiektu
budowlanego

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku 
OKiS w Prószkowie” w zakresie termomodernizacji, 
przebudowy oraz nadbudowy.

Adres obiektu
budowlanego

dz. nr 964/3 z k.m. 7, obręb: Prószków , Powiat: Opole
ul. Daszyńskiego 6

Imię i nazwisko inwestora
oraz jego adres

Gmina Prószków
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

Opracował

Jerzy Wójcik
Bernard Spałek
Grzegorz Socha



„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie” 
w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

działka nr 964/3 z km.7, Gmina: Prószków, Powiat: Opole, obręb : Prószków,  ul. Daszyńskiego 6

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu
budowlanego

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS
w Prószkowie” w zakresie termomodernizacji, przebudowy 
oraz nadbudowy.

Adres obiektu
budowlanego

dz. nr 964/3 z k.m. 7, obręb: Prószków , Powiat: Opole
ul. Daszyńskiego 6

Imię i nazwisko
inwestora oraz jego

adres

Gmina Prószków
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora  , 
- podkład geodezyjny,  mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 do celów projektowych,
- uzgodnienia z Inwestorem, wytyczne Inwestora, wytyczne Dostawców urządzeń,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Proszków ( 39 UK) - teren usług 

publicznych – Gminny Dom Kultury
- postanowienie WZ.5595.128.2015 z dn. 15.01.2016 r. - odstępstwo Opolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 
- obowiązujące normy i przepisy,
- literatura techniczna 

 2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w 
Prószkowie” w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy na działce oznaczonej w 
ewidencji gruntów  nr 964/3.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na terenie objętym zagospodarowaniem znajdują się : Budynki Ośrodka Kultury i Sportu

Ponadto teren inwestycji wyposażony jest w kompletną infrastrukturę komunikacyjną oraz posiada 
pełne uzbrojenie w sieci uzbrojenia terenu. Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynki
Budynki Ośrodka Kultury i Sportu – w zakresie termomodernizacji. Przewiduje się zwiększenie 

powierzchni zabudowy o grubość ocieplenia budynków. Ponadto niezbędne będzie przebudowanie 
wejściowych schodów zewnętrznych do budynku sali widowiskowej.

Układ komunikacyjny
Układ komunikacyjny poza zakresem opracowania. Bez zmian.

Miejsca postojowe
W ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie” nie 
przewiduje się zmiany istniejących miejsc postojowych.

Drogi pożarowe
Istniejące
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„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie” 
w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

działka nr 964/3 z km.7, Gmina: Prószków, Powiat: Opole, obręb : Prószków,  ul. Daszyńskiego 6

Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 
Zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Istniejące.

Ukształtowanie terenu i zieleni 
Projekt nie zmienia ukształtowania terenu. 

Uzbrojenie terenu
Projektuje się przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej przy budynku administracyjnym.

Projektuje odwierty pionowe dla potrzeb ogrzewania sali widowiskowej.

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Wielkość terenu objętego inwestycją 11000 m2

Powierzchnia zabudowy  istniejących obiektów budowlanych - termomodernizacja

ISTNIEJĄCE
Budynek administracyjny                                                                                     233.0m2

Budynek sali widowiskowej z zapleczem 454.4 m2

Powierzchnia zabudowy ISTNIEJĄCA 687.4 m2

Elementy zabudowy – schody zewn. itp. 16.09 m2

Istn . wiata 50.0 m2

Powierzchnie utwardzone istniejące 1400.0 m2

Zieleń 8846.51 m2

Powierzchnia biologicznie czynna Powierzchnia zabudowana i biologicznie bierna
80,00% 20,00%

6. Teren na którym projektowane są obiekty budowlane znajduje się w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej obiekt nie znajduje się w wykazie zabytków architektury i budownictwa.

7. Teren objęty projektem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

8. Przewidywane zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych 
i ich otoczenia

Przewiduje się pobór wody z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków bytowych do istniejącej 
kanalizacji komunalnej oraz odprowadzanie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej – 
bez zmian. 

Planowana gospodarka ściekowa wodno-ściekowa prowadzona na terenie obiektu na etapie 
eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie zagrażać środowisku, przy racjonalnym gospodarowaniu 
wodą oraz pod warunkiem prawidłowej eksploatacji urządzeń służących ich oczyszczaniu 
i odprowadzaniu oraz przy nie przekraczaniu wymaganych norm jakości ścieków, określonych przez 
odbiorców ścieków oraz w posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych.

Również pod względem oddziaływania akustycznego, funkcjonowanie obiektu nie powoduje 
przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska w porze dziennej i nocnej na najbliższych
terenach normowanych.

Rozwiązania projektowe i funkcjonalne oraz wyposażenie technologiczne obiektów eliminują 
i minimalizują zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników obiektów.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również na spójność sieci obszarów Natura 2000 w 
województwie opolskim oraz nie wpłynie na spójność pozostałych form ochrony przyrody w tym 
regionie, zarówno w trakcie jego realizacji, jak również podczas jego eksploatacji. Zaprojektowane 

STRONA 12



„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie” 
w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

działka nr 964/3 z km.7, Gmina: Prószków, Powiat: Opole, obręb : Prószków,  ul. Daszyńskiego 6

rozwiązania technologiczne i organizacyjne eliminują negatywne oddziaływania na środowisko. 
W związku z tym, nie przewiduje się działań mających na celu kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralności tego obszaru.

Reasumując można stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących zmian 
w środowisku przyrodniczym, gdyż nie wpłynie w istotny sposób na naruszenie powiązań 
przyrodniczych, nie zakłóci naturalnych obiegów – zwłaszcza wodnego, nie spowoduje naruszenia 
terenów zieleni i nie wpłynie negatywnie na kształtowanie warunków mikroklimatu pomimo tego, 
iż wiąże się z ingerencją w powierzchnię ziemi, rzeźbę terenu oraz lokalny krajobraz.

9. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę inwestora nr 964/3  oraz działki sąsiednie nr : 942, 
964/4, 964/5, 964/6.

1    "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)".

- w odniesieniu do działki nr 942 nie zostały spełnione przepisy § 12 Rozporządzenia1

- w odniesieniu do działek nr 964/4, 964/5 oraz 964/6 nie zostały spełnione przepisy §12 oraz §271 
Rozporządzenia1.

Na podstawie § 2 ust. 3a Rozporządzenia1 uzyskano odstępstwo od w/w przepisów : postanowienie 
WZ.5595.128.2015 z dn. 15.01.2016 r. Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu.

Oddziaływanie projektowanych obiektów w zakresie bryły:
- nie występuje zjawisko przesłaniania 
- nie wstępuje zjawisko zacieniania

Po realizacji planowanej inwestycji na sąsiednich działkach będzie możliwe uzyskanie wskaźnika 
intensywności zabudowy oraz funkcji zabudowy określonej w MPZP. 

10. Odniesienie do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Budynki OKiS będące przedmiotem opracowania znajduje się na terenie objętym Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Proszków - oznaczonym symbolem 39 UK.

Planowana inwestycja zachowuje funkcję istniejących budynków zgodnie z założeniami MPZP: 
Gminny Dom Kultury.

W zakresie istniejącego zainwestowania, nie następuje zmiana warunków użytkowania zmieniająca 
istniejący standard użytkowy. 

Projektuje się termomodernizację, przebudowę oraz rozbudowę-nadbudowę budynku Gminnego 
Domu Kultury co jest zgodne z wymaganiami MPZP.

Zagospodarowanie terenu pod względem wyznaczenia miejsc postojowych jest poza zakresem 
niniejszego opracowania – miejsca postojowe pozostają bez zmian.

                               

Opracował :

Krapkowice , luty 2018
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„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie” 
w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

działka nr 964/3 z km.7, Gmina: Prószków, Powiat: Opole, obręb : Prószków,  ul. Daszyńskiego 6

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
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„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie” 
w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

działka nr 964/3 z km.7, Gmina: Prószków, Powiat: Opole, obręb : Prószków,  ul. Daszyńskiego 6
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1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora  , 
- podkład geodezyjny,  mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 do celów projektowych,
- uzgodnienia z Inwestorem, wytyczne Inwestora, wytyczne Dostawców urządzeń,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Prószków  39 UK.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlanych.
- postanowienie WZ.5595.128.2015 z dn. 15.01.2016 r. - odstępstwo Opolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 
- obowiązujące normy i przepisy,
- literatura techniczna 

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektów budowlanych oraz ich 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie 
powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji;
Projektowana inwestycja polegać będzie na Zwiększeniu efektywności energetycznej budynku OKiS 
w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy z wymaganiami dla 
przegród na rok 2021.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE CAŁEGO OBIEKTU
Kubatura Wysokość Długość Szerokość liczba kondygnacji

5549.29  m3 13.09-10.89 m 39,68m 31,13 m  bud sali – 1 +piwnica
 bud admin. - 2 + poddasze

+ piwnica 
Pow. zabudowy Pow. użytkowa

687,4m2 963.08 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

P0.1 Kotłownia                                       21.80 m²
P0.2 Skład opału                                    21.54 m²
P0.3 Pom. pompy ciepła                   15.97 m²
P0.4 Pom. pomocnicze                      17.42 m²
P0.5 Pom. pomocnicze                      30.11 m²
P0.6 Komunikacja + kl. sch.           12.66 m²
                                                 Razem:      119.5 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER

0.1 Komunikacja + klatka schodowa           22,28 m²
0.2 Pom. pomocnicze                                             16,59 m²
0.3 Sala zajęć                                                               21,22 m²
0.4 Pom. porządkowe                                            1,25 m²
0.5 WC męski                                                              4,09 m²
0.6 WC damski                                                           4,98 m²
0.7 Pom. biblioteki                                                   24,21 m²
0.8 Pom. biblioteki                                                   50,67 m²
0.9 Pom. pomocnicze                                             12,34 m²
0.10Przedsionek                                                       8,41 m²
0.11WC niepełnosprawni                                   7,17 m²
0.12WC damski                                                         8,94 m²
0.13WC męski                                                          12,61 m²
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0.14Hall                                                                        35,68 m²
0.15Pom. pomocnicze                             15,72 m²
0.16Antresola                                               10,70 m²
0.17Sala widowiskowa                           223,95 m²
0.18Scena                                                        55,91 m²
0.19Pom. pomocnicze                             14,01 m²
0.20Komunikacja                                        4,94 m²
                                                         Razem:      555,67 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO

1.1Komunikacja + klatka schodowa               19,53 m²
1.2Biuro                                                                           18,76 m²
1.3Biuro                                                                          16,34 m²
1.4Pom. Socjalne                                                       13,28 m²
1.5Sala konferencyjna                                         105,53 m²
                                                                            RAZEM   173,44 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZE

2.1Komunikacja - klatka schodowa                   6.37 m²
2.2Pom. pomocnicze                                                 11,18 m²
2.3Pom. pomocnicze                                                 11,85 m²
2.4Pom. pomocnicze                                                 82,07 m²                                
                                                                        RAZEM :  111,47 m²

2.5Poddasze nieużytkowe                                 262,85 m²
 (przestrzeń techniczna) 
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3. Forma architektoniczna i funkcja obiektów budowlanych, sposób ich dostosowania 
do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
Formę przedmiotowego obiektu kształtują dwie bryły usytuowane względem siebie prostopadle, 

przekryte dwuspadowymi dachami. Obie bryły łączy jednokondygnacyjny obiekt o płaskim dachu. 
Całość budynku stanowi dwie niezależne funkcje : budynek administracyjny oraz budynek sali 
widowiskowej wraz z zapleczem.

Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
 Prawo budowlane 

Bezpieczeństwa konstrukcji Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne obiektów spełniają warunki 
stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych użytkowania.

Bezpieczeństwa pożarowego Przeprowadzono klasyfikację pożarową obiektów i w zależności od 
wymagań zastosowano materiały i konstrukcję o odpowiednich 
odpornościach ogniowych. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego i 
wewnętrznego gaszenia pożaru oraz drogi pożarowe zgodnie z 
wymaganiami. Pozostałe dane  patrz → pkt. 13

Bezpieczeństwa użytkowania Elementy budynków oraz ich wyposażenie zostały zaprojektowane w 
sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka 
wypadków w trakcie użytkowania.

Odpowiednich warunków 
higienicznych i zdrowotnych 
oraz ochrony środowiska

Materiały,wyroby i rozwiązania techniczne zastosowane w projekcie nie  
stanowią  zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz nie 
generują negatywnego wpływu na środowisko. Obiekty zostały 
zabezpieczone przed wilgocią oraz negatywnym wpływem czynników 
atmosferycznych. W projekcie zaprojektowane rozwiązania instalacyjne 
spełniające wymagania BHP, higieniczne i zdrowotne. 

Ochrony przed hałasem i 
drganiami

Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie budynku 
oraz pracę w jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań.

Odpowiedniej charakterystyki
energetycznej budynku oraz 
racjonalizacji użytkowania 
energii

Przegrody zewnętrzne budynków spełniają wymagania dotyczące 
izolacyjności termicznej. Pozostałe dane wg załączonej Charakterystyki 
energetycznej 
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3a. Zakres termomodernizacji

W ramach termomodernizacji budynku przewiduje się: 

-  ocieplenie ścian piwnic i parteru budynków od poziomu gruntu do poziomu „0” cm nad terenem 
styropianem wodoodpornym frezowanym ( hydrofobowym o obniżonej chłonności wody)    
( =0.031 W/mK) gr. 16 cmλ

- ocieplenie  pozostałych części  ścian budynków – styropianem fasadowym  ( =0.031 W/mK)                 λ
gr. 16 cm       

 - ocieplenie ościeży i przestrzeni pod parapetami zewnętrznymi – styropianem   ( =0.031 W/mK)         λ
gr. 3 cm z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

- ocieplenie  pasów niepalnych  wełną mineralną fasadową -  gr. 16 cm
- ocieplenie podłogi na poddaszu w budynku administracyjnym styropianem EPS 100 

( =0.038W/mK) gr 11-20. Wypełnienie przestrzeni między żebrami w stropie WPS.λ
- ocieplenie podłogi na poddaszu nieużytkowym  sali widowiskowej w przestrzeni między sufitowej 

wełną mineralną miękką ( =0.031W/mK) gr. 20 cmλ
- ocieplenie podłogi na gruncie w sali widowiskowej pod ogrzewanie podłogowe wraz                                   

z podkładem – ocieplenie styropianem EPS 100 ( =0.038W/mK) – 15 cmλ
- ocieplenie podłogi na gruncie w części budynku sali wraz z podkładem  – ocieplenie styropianem 

EPS 100 ( =0.038W/mK) – 12 cmλ
- wykonanie nowej więźby dachowej z pokryciem dachówką ceramiczną nad budynkiem 

administracyjnym wraz z ociepleniem poddasza wełną mineralną w dwóch warstwach 18+4 
( =0.031 W/mK) + obudowa płytami G-K o odporności na ogień REI60. λ

- ocieplenie styropapą ( =0.038 W/mK)  gr. 25 cm na stropodachu budynku sali widowiskowej    λ
- wymianę stolarki okiennej na stolarkę PCV o U< 0.9 W/m2K z  możliwością mikrouchyłu                          

i nawiewnikami higrosterowanymi oraz roletami wg zestawienia stolarki,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na stolarkę PCV oraz stalową o U< 1.3 W/m2K                         

wg zestawienia stolarki
- wykonanie nowego pokrycia dachów płaskich budynków z papy termozgrzewalnej – 2 warstwy 

podkładowa + nawierzchniowa 
- montaż nowych wpustów kanalizacji deszczowej, rynien i rur spustowych z obróbkami blacharskimi 

z blachy tytanowo-cynkowej
- montaż  instalacji odgromowej 
- montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku sali widowiskowej  
- modernizacja wewnętrznej instalacji  c.o. w budynku administracyjnym
- modernizacja wewnętrznej instalacji  c.o. w budynku sali wraz z dostawą i montażem pompy ciepła  

oraz wykonaniem odwiertów pionowych.

Zakres prac do wykonania w ramach projektu:

Roboty rozbiórkowe:
- ustawienie rusztowań ,
- wyrównanie  istniejących tynków 
- demontaż instalacji odgromowej
- rozbiórka istniejących parapetów zewnętrznych
- rozbiórka parapetów wewnętrznych
- rozbiórka posadzek wraz z podbudową
- rozbiórka elementów betonowych , schody ,stropy
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- rozbiórka więźby dachowej wraz z pokryciem
- rozbiórka elementów stropów drewnianych wraz z oczyszczeniem konstrukcji – usunięcie izolacji, 

zasypek, podsufitki z desek, legarów stropowych, podłogi technicznej z desek.
- rozbiórka ścian , filarków oraz ścianek działowych
- rozbiórka okładzin ścian 
- rozbiórka pokrycia dachowego z papy
- wykonanie przebić pod belki stalowe, nadproża
- rozbiórka wpustów kanalizacji deszczowej, rynien i rur spustowych  oraz obróbek blacharskich
- demontaż krat okiennych i stolarki okienne i drzwiowej

Roboty murowe i betonowe :
- wykonanie zamurowań oraz ścian i ścianek
- wykonanie wieńców i podciągów, schodów żelbetowych
- przebudowa schodów zewnętrznych do piwnicy 
- wykonanie i wzmocnienie fundamentów
- wykonanie płyty stropowej sceny
- wykucie gniazd i wstawienie nadproży wraz z obróbką
- wykucie gniazd pod belki stalowe wraz z osadzeniem

Roboty posadzkowe :
- wykonanie ocieplenia wraz z podbudową podłóg na gruncie w budynku sali 
- wykonanie izolacji posadzkowych
- wykonanie posadzek wg zestawień pomieszczeń
- wymiana legarów na stropie sceny wraz z ociepleniem

Roboty związane z wzmocnieniem więźby dachowej oraz stropu nad salą :
- odciążenie konstrukcji poprzez usunięcie istn. ocieplenia ślepych pułapów , zasypek, podbitek itp.
- oczyszczenie i impregnacja szkieletu konstrukcji drewnianej – sufitu
- montaż dźwigarów stalowych
- szpałdowanie belek stalowych, nadmurowania oraz uzupełnienia tynków wewnętrznych 
- wzmocnienie więźby dachowej poprzez usunięcie słupków z zastrzałów oraz wymianę płatwi              

z podparciem na dźwigarach stalowych 
- wykonanie rusztu drewnianego pod sufit akustyczny
- wykonanie podłogi technicznej z desek na istniejących belkach drewnianych

Roboty związane z wzmocnieniem oraz wymianą stropu nad pietrem budynku administracyjnego :
- odciążenie konstrukcji poprzez usunięcie istn. ocieplenia ślepych pułapów , zasypek, podbitek itp. na 

stropie.
- oczyszczenie i impregnacja szkieletu konstrukcji drewnianej – sufitu
- wykonanie wieńców obwodowych pod belki stalowe stropu WPS
- wykonanie stropu WPS na belkach stalowych

Roboty związane z wymianą więźby dachowej oraz wykonaniem dachu nad budynkiem 
administracyjnym :
- wykonanie więźby dachowej 
- wykonanie pokrycie dachówką ceramiczną „holenderka” w kolorze ceglastym wraz z obróbką 

okapów, kominów, okien dachowych,
- montaż akcesoriów dachowych , ławy, stopnie , wyłazy , płotki przeciwśniegowe kominki 

wentylacyjne,
- montaż okien dachowych wraz z kołnierzem uszczelniającym zgodnie z rys. A4 i A10,
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- wykonanie obróbek blacharskich na dachu oraz pasów uszczelniających przy kominach i  ścianach 
szczytowych,

- osadzenie nowych czapek betonowych  oraz uzupełnienie tynków na kominach,
- ocieplenie dachu wełną mineralną w dwóch warstwach 18+4 cm ,
- montaż nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy stalowej tytanowo 

cynkowej – rozwiązanie systemowe 
- niezbędne przeróbki podłączenia odwodnienia dachu do kanalizacji deszczowej 
- wymiana wpustów kanalizacji deszczowej oraz modernizacja odwodnienia liniowego.
- wykonanie nowej instalacji odgromowej
- wykonanie obudowy poddasza płytami G-K – rozwiązanie systemowe REI 60 wybranego dostawcy 

płyt.
- wykonanie ścian działowych na poddaszu z płyt G-K  – rozwiązanie systemowe REI 60 wybranego 

dostawcy płyt.

Roboty związane z ociepleniem stropodachu budynku sali widowiskowej
- zerwanie istniejącej papy z oczyszczeniem dachu i zagruntowaniem podłoża oraz niezbędnymi 

naprawami konstrukcji dachu
- wykonanie pokrycia dachu - papa podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną 

powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym + papa 
asfaltowa modyfikowana SBS zgrzewalna wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej gr. 5.2 mm 

- wykonanie ocieplenia okapu styropianem 
- wykonanie obróbek blacharskich oraz uszczelnień - okapów , przyściennych , kominków 

wentylacyjnych
- montaż rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej wraz z niezbędnymi przeróbkami 

wpustów deszczowych

Roboty związane z ociepleniem  budynku 
- ocieplenie budynku metodą lekką – mokrą  wg wybranego systemu 
    wykonanie ocieplenie ścian budynku styropianem  z ułożeniem 
    cienkowarstwowego tynku akrylowego , a w części podpiwniczonej  i cokołowej wykonanie 

okładziny z płytek klinkierowych gr 14 mm (kolor oraz faktura do ustalenia z Inwestorem ). 
Wszystkie elementy docieplenia powinny pochodzić z jednego systemu ,styropian mocowany na 
kołkach i kleju ,  na całej powierzchni ścian podwójnie siatką na kleju + zatyczki styropianowe na 
kołki. Na krawędziach ościeży i budynku należy układać narożniki metalowe wklęsłe i wypukłe , a na 
cokole zamontować listwę cokołową z kapinosem. W narożach okien dodatkowo zastosować 
ukośne pasy siatki pod kątem 45 stopni. W ościeżach zastosować listwy dylatacyjne przyokienne .

-  ocieplenie ścian piwnic i parteru budynków od poziomu gruntu do poziomu „0” cm nad terenem 
styropianem wodoodpornym frezowanym ( hydrofobowym o obniżonej chłonności wody)    
( =0.031 W/mK) gr. 16 cmλ

- ocieplenie  pozostałych części  ścian budynków – styropianem fasadowym  ( =0.031W/mK)                   λ
gr. 16 cm       

 - ocieplenie ościeży i przestrzeni pod parapetami zewnętrznymi – styropianem   ( =0.038 W/mK)         λ
gr. 3 cm z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

- ocieplenie  pasów niepalnych  wełną mineralną fasadową gr. 16 cm
- ocieplenie podłogi na poddaszu w budynku administracyjnym styropianem EPS 100 

( =0.038W/mK) gr 11-20. Wypełnienie przestrzeni między żebrami w stropie WPS.λ
- ocieplenie podłogi na poddaszu nieużytkowym  sali widowiskowej w przestrzeni międzysufitowej 

wełną mineralną miękką ( =0.031W/mK) gr. 20 cmλ
- ocieplenie podłogi na gruncie w sali widowiskowej pod ogrzewanie podłogowe wraz                                   

z podkładem – ocieplenie styropianem EPS 100 ( =0.038W/mK) – 15 cmλ
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- ocieplenie podłogi na gruncie w części budynku sali wraz z podkładem  – ocieplenie styropianem 
EPS 100 ( =0.038W/mK) – 12 cmλ

- wykonanie ocieplenia poddasza wełną mineralną w dwóch warstwach 18+4 ( =0.031 W/mK)               λ
+ obudowa płytami G-K o odporności na ogień REI60. 

- ocieplenie styropapą ( =0.038 W/mK)  gr. 25 cm na stropodachu budynku sali widowiskowej λ
- ocieplenie okapów stropodachu  
- ocieplenie ściany sceny na poddaszu nieużytkowym – wypełnienie wełną mineralną 20 cm                      

+ obudowa płytami G-K
- wymiana pokrycia dachu budynku sali - papa podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej              

z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem 
mineralnym + papa asfaltowa modyfikowana SBS zgrzewalna wierzchniego krycia na włókninie 
poliestrowej gr. 5.2 mm 

- wykonanie oblicowania z płytek klinkierowych cokołu oraz pasów międzyokiennych                                    
wg projektu elewacji.

- wykonanie nowej podbitki z desek frezowanych szlifowanych i lakierowanych gr 19 mm na okapach 
budynków.

Roboty związane z stolarką drzwiową i okienną
- wymianę stolarki okiennej na stolarkę PCV o U< 0,9 W/m2K z  możliwością mikrouchyłu                          

i nawiewnikami higrosterowanymi oraz roletami wg zestawienia stolarki
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na stolarkę PCV oraz stalową o U< 1.3 W/m2K                         

wg zestawienia stolarki, drzwi o symbolach
- wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowej na PCV oraz drewnianą wg zestawienia stolarki
- wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowej na P-poż
- wymiana i osadzenie parapetów wewnętrznych 
- wymiana i osadzenie parapetów zewnętrznych 
- wymiana krat okiennych

Roboty  wykończeniowe :
- przetarcie tynków na ścianach budynku sali 
- wykonanie tynków na ścianach w budynku sali 
- wykonanie gładzi na ścianach w budynku sali
- malowanie ścian budynek sali + admninistracyjny
- malowanie sufitów
- wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych
- wykonanie posadzek płytkowych
- wykonanie posadzek z desek oraz bali 
- wykonanie posadzek betonowych z zabezpieczeniem betonu żywicą
- malowanie klatki schodowej i ościeży oraz ścian i sufitów po wymianie instalacji w bud 

administracyjnym
- wykonanie sufitów z płyt G-K
- dostawa i montaż sufitów akustycznych 
- dostawa i montaż balustrad systemowych wewnętrznych i zewnętrznych ze stali nierdzewnej 
- dostawa i montaż wycieraczek obiektowych
- dostawa i montaż zadaszeń nad wejściem do budynków  z poliwęglanu litego wraz z podkonstrukcją
- licowanie ścian  płytkami, klinkierowymi 25x6·cm
- modernizacja odwodnienia liniowego przed budynkiem administracyjny wraz z dostosowaniem 
wpustów oraz korektą spadków kostki brukowej z całej powierzchni placu przed budynkiem.
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Roboty instalacyjne (wg projektów branżowych).
- montaż  instalacji odgromowej 
- montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku sali widowiskowej  
- modernizacja wewnętrznej instalacji  c.o. w budynku administracyjnym
- modernizacja wewnętrznej instalacji  c.o. w budynku sali wraz z dostawą i montażem pompy ciepła  

oraz wykonaniem odwiertów pionowych.
- wykonanie instalacji wod-kan
- wykonanie instalacji hydrantowej
- wykonanie instalacji elektrycznej 
- wykonanie instalacji sygnalizacji p-poż
- modernizacja odwodnienia liniowego 

Inne:
- montaż drobnych elementów na elewacjach – tablice informacyjne itp.
- rozbiórka rusztowań, wywóz gruzu – uporządkowanie terenu
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4. Układy konstrukcyjne oraz rozwiązania materiałowe obiektów budowlanych
4.1. Założenia projektowe

- PN-EN 1990 - Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji 

- PN-EN 1991-1-1 - Eurokod  1 Oddziaływania na konstrukcję
Część 1-1 : Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny,
Obciążenia użytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3  - Eurokod  1 Oddziaływania na konstrukcję
Część 1-3 : Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem

- PN-EN 1991-1-4  - Eurokod  1 Oddziaływania na konstrukcję
Część 1-4 : Oddziaływania ogólne, Oddziaływania wiatru

- PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod  2 Projektowania konstrukcji z betonu 
Część 1-1 : Reguły ogólne i reguły dla budynków 

- PN-EN 1992-1-2:2008 - Eurokod  2 Projektowania konstrukcji z betonu
Część 1-2 : Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na bezpieczeństwo 
pożarowe

- PN-EN 1992-1-1:2006 - Eurokod  3 Projektowania konstrukcji stalowych
Część 1-1 : Reguły ogólne i reguły dla budynków

- PN-EN 1996-1-1:2010 - Eurokod  6 Projektowanie konstrukcji murowych
Część 1-1 : Reguły ogólne dla zbrojonych I niezbrojonych konstrukcji 
murowych 

- PN-EN 1996-3:2010 - Eurokod  6 Projektowanie konstrukcji murowych
Część 3 : Uproszczone metody obliczania  konstrukcji murowych  
niezbrojonych

- PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod  7 Projektowanie geotechniczne 
Część 1 : Zasady ogólne dla budynków 

- aktualne załączniki krajowe i poprawki norm

-  literatura techniczna

 

Obliczenia statyczne wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis  Professional 2016,
Robot Extension Spreadsheet Calculator 2016, SCIA ENGINEER 2016.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono w oparciu o obowiązujące normy.

Przyjęto :

- obciążenie charakterystyczne śniegiem - II strefa 0.90 kN/ m2,
- obciążenie charakterystyczne wiatrem - I strefa 0.30 kN/ m2,
- całkowite ciężar obciążenia technologicznego sufitu 0.20 kN/ m2,

- obciążenia zmienne charakterystyczne :
- obciążenie użytkowe stropów = 2 kN/m2

- obciążenie użytkowe stropu nad sceną = 5 kN/m2

- obciążenie użytkowe poddasza nieużytkowego = 0.5 kN/m2
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4.2. Układy konstrukcyjne , zastosowane schematy statyczne

       Belki wolnopodparte. Ramy wieloprzęsłowe. Więźba krokwiowo – płatwiowa. Więźba  wieszarowa

Pozostałe dane wg załączonego wyciągu z  obliczeń statycznych.

4.3. Opis projektowanej  konstrukcji

4.3.1. Fundamenty

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej  kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci ław fundamentowych.

Beton wodoszczelny C20/25.

Stal B 500 SP

Nominalna  grubość otuliny zbrojenia ławy fundamentowej - 5 cm 

Uwaga :
 Izolację przeciwwilgociową wykonać w w systemie wg zeszytu technicznego wybranego producenta.

Jeżeli w poziomie posadowienia wystąpią grunty nienośne należy je wybrać, a powstałą pustkę 
uzupełnić chudym betonem do spodu fundamentu lub zagęszczaną warstwami podsypką piaskowo-
żwirową do stopnia zagęszczenia Is = 0.98

4.3.2. Ściany fundamentowe

Zaprojektowano ściany fundamentowe z bloczków betonowych + izolacja przeciwwilgociowa 
powłokowa .

Kategoria wykonywania robót murowych - B .

4.3.3. Konstrukcja ścian i izolacja budynków

Ściany zewnętrzne 

Ściany budynku - cokół
- ocieplenie styropianem wodoodpornym  frezowanym (hydrofobowym o obniżonej chłonności wody)
  ( =0.031 W/mK) - 16 cm  λ
- ocieplenie pasów niepalnych wełna mineralną hydrofobizowaną  -  rozwiązanie systemowe   16cm
Ściany budynku - ponad cokołem
- ocieplenie styropianem fasadowym EPS 0.031  ( =0.031W/mK) - 16 cm  rozwiązanieλ  systemowe 
- ocieplenie pasów niepalnych  wełna mineralną fasadową   rozwiązanie systemowe  - 16cm

UWAGA - ściany oddzielenia p.poż. Pasy niepalne na styku stref ocieplić wełną mineralną z uwagi na 
warunki p-poż.

4.3.4. Schody i wieńce budynku, stropy

Schody

Schody płytowe żelbetowe  - beton architektoniczny

Beton architektoniczny –
C25/30

Stal - B 500 SP 

Wieńce
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Wieńce usztywniające w poziomach stropów oraz ścian szczytowych wg rysunków 
szczegółowych konstrukcji . Wieńce wykonać poprzez wkucie oraz zszycie z 
istniejącą ścianą za pomocą kotew wklejanych.

Beton – C20/25
Stal - B 500 SP 

Stropy

Żelbetowe

WPS – na belkach stalowych IPE

Beton – C20/25
Stal - B 500 SP 

 S235 JR

Klasę  środowiska dla elementów żelbetowych  i minimalną grubości otulenia prętów podano na rysunkach 
wykonawczych.

Nominalna grubość otulenia zbrojenia wg rysunków konstrukcyjnych poszczególnych elementów 
żelbetowych i tak :

Otulenie zbrojenia: 
- płyta i bieg schodów  - 25 mm,
- płyta stropowa                  - 20 mm

4.3.5. Konstrukcje stalowe 

 
Podciągi stalowe wykonane ze stali – S235 JR

 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej wg PN-EN ISO 12944.

Zabezpieczenie stopek (półki dolnej) belek stalowych stropu WPS – IPE 240 , 330 - R60

Przygotowanie powierzchni konstrukcji-odtłuszczenie oraz obróbka strumieniowo-ścierna aż do 
osiągnięcia stopnia czystości Sa2½.

Po obróbce strumieniowo-ściernej należy oczyścić powierzchnię z pyłów i odpadków przez 
dmuchanie sprężonym powietrzem pozbawionym oleju. 

Stalową konstrukcję zaprojektowaną ze stali węglowej zabezpieczyć poprzez malowanie.

Wykonawca powinien dobrać zestaw malarski wg PN-EN ISO 12944 przy następujących 
założeniach: 

- kategorię korozyjności atmosfery C2,

- trwałość H.

Realizację obiektu prowadzić na podstawie dokumentacji wykonawczej, zawierającej szczegółowe 
rozwiązania techniczno-materiałowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

W przypadku powstania jakichkolwiek niejasności w trakcie budowy należy niezwłocznie wezwać 
projektanta.

Malowanie konstrukcji w kolorze RAL 7037.

4.3.5. Konstrukcje drewniane

Konstrukcję dachu oraz elementy drewniane należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24                  
o stopniu zawilgocenia do 18% ,   a całość zabezpieczyć p-poż i biologicznie odpowiednimi 
preparatami.  Istniejącą konstrukcję sufitu  po wykonaniu prac związanych z odciążeniem konstrukcji 
zabezpieczyć powierzchniowo biologicznie. Elementy skorodowane biologicznie należy wymienić.
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4.4 Konstrukcja posadzek 

Na gruncie ( sala widowiskowa)

 - posadzka
 - płyta betonowa -  beton B25 zbrojony zbrojeniem rozproszonym  wykonany pod ogrzewanie podłogowe - 

10cm
- 2xfolia PE układana na zakład
- styropian EPS 100 ( =0.038w/mK) - 15cmλ
- izolacja przeciwwilgociowa
- beton B25 - 15 cm
- podsypka piaskowa żwirowa zagęszczona do Id=0.9 – 15cm (Is=0,98)
- istn. podbudowa pod posadzką

Na gruncie budynek sali

 - posadzka 
 - płyta betonowa -  beton B25 zbrojony zbrojeniem rozproszonym  wykonany pod ogrzewanie podłogowe - 

10cm
- 2xfolia PE układana na zakład
- styropian EPS 100 ( =0.038w/mK) - 12cmλ
- izolacja przeciwwilgociowa
- beton B25 - 15 cm
- podsypka piaskowa żwirowa zagęszczona do Id=0.9 – 15cm (Is=0,98)
- istn. podbudowa pod posadzką

Strop (scena)

-posadzka
-paroizolacja
-ocieplenie wełną gr 6 cm między legarami
- legary 6/8 cm z drewna sosnowego klasy C24 dopasować w rozstawie min.  55 cm (wymiana istn. + legary na 

stropie P. 0.1 + obwodowe przy ścianach )
-warstwa zasypki z żużla do wymiany na keramzyt
-istniejąca strop - łukowy kleina na belkach stalowych

Strop  nad pietrem – budynek administracyjny

- posadzka
- szlichta cementowa - 3cm
- izolacja przeciwdźwiękowa - styropian EPS100 - 2cm
- płyta betonowa - 4,5 cm - beton C20/25
- ocieplenie styropianem EPS 100 - 11 do 20 cm
- warstwa wyrównawcza z keramzytu
- projektowany strop WPS
- podłoga techniczna z desek do usunięcia
- konstrukcja nośna sufitu
- pułap z desek do usunięcia
- zasypka żużlowa + izolacja do usunięcia
- sufit z desek
- istn. sufit podwieszany z płyt G-K
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4.5 Pokrycie i izolacja dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Pokrycie i izolacja dachu

Stropodach  - budynek sali
- papa podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu 

modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym + papa asfaltowa modyfikowana SBS zgrzewalna 
wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej gr. 5.2 mm 

-termoizolacja – styropapa =0.038W/mK  - gr 25 – lub układana w dwóch warstwach 10+15cm.λ
- warstwa gruntująca + przeciwwilgociowa bezrozpuszczalnikowa (paroizolacja) np. papa podkładowa

System pokrycia dachu powinien spełniać wymagania kl p.poż RE 30

Dach budynek administracyjny
- pokrycie dachówką ceramiczną zakładkową „holenderka „ w kolorze ceglastym
- izolacji termiczna wełną mineralną w dwóch warstwach 18+4 cm  ( =0.031 W/mK) λ
- folia paroizolacyjna
- płyty G-K  - rozwiązanie systemowe REI 60

System obudowy dachu powinien spełniać wymagania kl p.poż REI 60

Sufit - sala
- podłoga techniczna z desek - gr. 3 cm
- istniejąca konstrukcja drewniana
- istniejąca część sufitu do rozbiórki i oczyszczenia (podbitka, deskowanie, ocieplenie)
- ocieplenie wełną mineralną gr. 20 cm  ( =0.031 W/mK)  λ deskowanie stężające na górze belek sufitowych 

deska 15 gr. 2.5 cm  co 25 cm
- konstrukcja drewniana z drewna sosnowego klasy C24
- konstrukcja stalowa nośna
- sufit akustyczny 

Obróbki blacharskie

- blacha stalowa tytanowo-cynkowa powlekana gr. 0.75 mm
- blacha stalowa tytanowo-cynkowa gr. 0.75 mm

Rynny i rury spustowe

- rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej 
- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej 

4.6 Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodne

- izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku klejona na gorąco,
- izolacja pozioma posadzki – 2 x folia PE układana na zakład .

Izolacje cieplne - parametry

Ściany (przegrody pionowe)

- ściana istniejąca murowana z cegły + 16 cm ocieplenia  - U  =  0.19 W/m2K

STRONA 30



„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie” 
w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

działka nr 964/3 z km.7, Gmina: Prószków, Powiat: Opole, obręb : Prószków,  ul. Daszyńskiego 6

Dach , stropy , sufity (przegrody poziome)

- dach budynek administracyjny U = 0.19W/m2K
- stropodach sala U = 0.14 W/m2K
- sufit sala U = 0.14 W/m2K

Okna , świetliki dachowe  

- okna U ≤ 0,9 W/m2

- okna dachowe  U ≤ 1,1 W/m2

Drzwi i bramy

- drzwi zewnętrzne   U ≤ 1.3 W/m2

4.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna, drzwiowa wg rys. zestawienia stolarki.

Kolor wszystkich okien oraz drzwi zewnętrznych – RAL 7042

Parapety zewnętrzne aluminiowe powlekane gr.1 mm .

Parapety wewnętrzne PCV. Kolor RAL 7042

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem wykonywania prac. 

Wszelkie niezgodności, zmiany konsultować z projektantem.

Rysunek bezwzględnie czytać wraz z pozostałymi elementami opracowania stanowiącymi integralną 
część dokumentacji projektowej.

Przed wykonaniem okien, drzwi dostawca powinien dokonać pomiaru kontrolnego wielkości ościeży 
otworów, podziału okien oraz parapetów.

Wysokość osadzenia wszystkich nadproży należy sprawdzić z typem i rodzajem drzwi i okien  zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta. 

Wszystkie wymiary projektowanych elementów przed wykonaniem zweryfikować  na budowie!

4.8 Wykończenia
4.8.1 Wykończenia ścian

ściany zewnętrzne

Ponad cokołem
- tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze + farba akrylowa dla wełny farba 

silikatowa
Cokół wg rys. elewacji
- okładzina z płytek klinkierowych
Tynki cienkowarstwowe należy wykonać w wybranym systemie producenta :
1. Zaprawa klejąca 
2. Płyta fasadowa 
3. Łącznik mechaniczny metalowy
4. Siatka z włókna szklanego
5. Zaprawa zbrojąca x2
6. Podkład tynkarski 
7. Tynk cienkowarstwowy  o gładkiej fakturze
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ściany wewnętrzne

- tynk cem. - wap. Kat. III + gładź gipsowa+ malowanie -  rodzaj kolor i sposób malowania ścian należy 
ostatecznie uzgodnić z Inwestorem ( propozycja koloru sali widowiskowej wg projektu aranżacji)

- w pom. higieniczno-sanitarnych należy wykonać kafle ceramiczne na całą wysokość pomieszczeń. Wymiar 
kafli 30x60 cm.
- należy wykonać malowanie ścian oraz sufitów budynku administracyjnego  po wymianie stolarki oraz 
instalacji 

4.8.2 Wykończenia posadzek

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

PIWNICA
pom. pompy ciepła [pom. 0.3]

- płytki gresowe, antypoślizgowe min. R11 , klasa ścieralności V

schody wewnętrzne [pom. 2.1]

- płytki gresowe, antypoślizgowe min. R9 , klasa ścieralności IV

pom. pomocnicze [pom. 2.2 – 2.4]

- wykładzina obiektowa PVC lub panele podłogowe, anytypoślizgowość  min. R9, klasa 
ścieralności IV

BUDYNEK SALI WIDOWISKOWEJ

schody zewnętrzne do pom. 0.5

- płytki gresowe, antypoślizgowe min. R11 , przeznaczone do wykańczania schodów 
zewnętrznych, klasa ścieralności IV, kolor jednolity szary. Odporne na promieniowanie UV. 
wielkość 30x30

PIWNICA
komunikacja + klatka schodowa [pom. 0.6]

- płytki gresowe, antypoślizgowe min. R9 , klasa ścieralności IV

schody wewnętrzne  [piwnica/scena]

- beton architektoniczny C30/37, kategorii wykonania BA3, utwardzony powierzchniowo 

PRZYZIEMIE WC niepełnosprawni, WC damski, WC męski [pom. 0.11-0.13]

- kafle ceramiczne, antypoślizgowe min. R10 , klasa ścieralności IV, przeznaczone do 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wymiar 60x60 cm

przedsionek oraz Hall [pom. 0.10, 0.14]

- kafle ceramiczne, antypoślizgowe min. R9 , klasa ścieralności IV,  wymiar 60x60 cm

antresola [pom. 0.16]

- kafle ceramiczne, antypoślizgowe min. R9 , klasa ścieralności IV, 

sala widowiskowa [pom. 0.17]

- deska dębowa trójwarstwowa, pokryta lakierem matowym, szczotkowana, barwiona, z małą 
ilością sęków, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej, przystosowana na 
ogrzewanie podłogowe, twardość min. 3,7 kg/mm2 , grubość 14 mm, kolor  w uzgodnieniu z 
Inwestorem,  antypoślizgowa min. R9

scena [pom. 0.18]

- bale dębowe, pokryte lakierem matowym, szlifowane, barwione, z małą ilością sęków, 
przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej,  twardość min. 4,0 kg/mm2 , grubość 50 
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mm, kolor  w uzgodnieniu z Inwestorem,  antypoślizgowe min. R9

pom. pomocnicze [pom. 0.19]

- deska dębowa trójwarstwowa, pokryta lakierem matowym, szczotkowana, barwiona, z małą 
ilością sęków, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej, przystosowana na 
ogrzewanie podłogowe, twardość min. 3,7 kg/mm2 , grubość 14 mm, kolor w uzgodnieniu z 
Inwestorem,  antypoślizgowa min. R9

komunikacja [pom. 0.20]

- beton architektoniczny C30/37, kategorii wykonania BA3,  utwardzony powierzchniowo 

schody wewnętrzne [sala widowiskowa/antresola]

- kafle ceramiczne, antypoślizgowe min. R9 , klasa ścieralności IV, 

Wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne przed wykonaniem uzgodnić z Inwestorem i Projektantem 
co do koloru faktury i rodzaju materiału.

4.8.3 Wykończenia sufitów

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

poddasze 

- systemowe rozwiązanie sufitu podwieszonego G-K na ruszcie aluminiowym spełniające warunek p-poż 
REI 60. Sufit szpachlowany gładzią.

BUDYNEK SALI WIDOWISKOWEJ

WC niepełnosprawni, WC damski, WC męski [pom. 0.11-0.13]

-  systemowe rozwiązanie sufitu podwieszonego G-K z płyt dekoracyjnych (60 x60) na ruszcie aluminiowym z 
atestem do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

przedsionek oraz Hall [pom. 0.10, 0.14]

-  systemowe rozwiązanie sufitu podwieszonego G-K z płyt dekoracyjnych (60 x60) na ruszcie aluminiowym

antresola [pom. 0.16]

- sufit akustyczny - kolor wg NCS: S4502-Y
Odbicie światła 33%. Profile konstrukcyjne sufitu w kolorze wg NSC: S 2502-B.

sala widowiskowa [pom. 0.17]

- sufit akustyczny - kolor wg NCS: S4502-Y
Odbicie światła 33%. Profile konstrukcyjne sufitu w kolorze wg NSC: S 2502-B.

scena [pom. 0.18]

- sufit akustyczny 

pom. pomocnicze [pom. 0.19]

-  systemowe rozwiązanie sufitu podwieszonego G-K z płyt dekoracyjnych (60 x60) na ruszcie aluminiowym

komunikacja [pom. 0.20]

- sufit akustyczny 

Wszystkie sufity NRO (nierozprzestrzeniające ognia) ,niekapiące, niepalne oraz nieodpadające pod 
wpływem temperatury.
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4.9 Wyposażenie techniczne

4.9.1 Balustrada

Balustrada wykonana wg projekty wykonawczego wybranego dostawcy.  Balustrady i pochwyty 
zewnętrzne ze stali nierdzewnej - systemowe wybranego producenta. Balustrady nie powinny mieć 
ostro zakończonych elementów a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych 
określanych w Polskiej Normie dot. podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. 
Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed 
wypadnięciem osób.  Minimalna wysokość balustrady powinna wynosić 1,1 m, natomiast maksymalny
prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady powinien wynosić 0,2 m. 
Poręcze przy schodach powinny być oddalone od ścian , do których są mocowane, co najmniej                
0,05 m. Balustrady i pochwyty wyknać zgodnie z rzutami architektonicznymi. 

4.9.2 Wycieraczki obiektowe

Zaprojektowano wycieraczki wtopione w podłoże (wymiar dopasować po wyborze producenta 
150x80 cm)  przy głównych wejściach do obiektu . Wycieraczki stalowe 3 szt  . 

1 szt – budynek administracyjny

2 szt – budynek sali

4.9.3 Zadaszenie nad wejściem

Systemowe zadaszenia z poliwęglanu litego wraz z podkonstrukcją. Montaż zadaszenia za pomocą 
kotew do ściany murowanej – szt 2. 

4.9.4 Kraty okienne

Kraty antywłamaniowe wykonane z prętów ze stali walcowanej ( stal S 235 JR) o przekroju 
kwadratowym 20 x 20 mm łączonych technologią spawaną, stal zabezpieczyć farbą  zawierającą 
pigment antykorozyjny, pasywujący podłoże metaliczne oraz tworzącą powłokę odporną na czynniki 
atmosferyczne. Kolorystyka : szary grafit , powłoka - półmat. Kraty zamontować w istniejącym murze 
za pomocą kotew wklejonych na głębokość min. 15 cm

4.9.5 Wymagania dodatkowe

Zastosować we wszystkich stykach dylatacyjnych listwy dylatacyjne systemowe.

5. Dostęp osób niepełnosprawnych
- zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych do części budynku sali widowiskowej od strony 

wejścia  północnego.
- zapewniono dostęp do budynku administracyjnego od strony wejścia  północnego.

6. Podstawowe dane technologiczne

- nie występują

7. Obiekt liniowy 
– nie dotyczy
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8.Zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjnego budynku takie jak :
instalacja wod.-kan. , instalacja wentylacyjno - grzewcza , instalacja c.o. , instalacja klimatyzacji , 
instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, kanalizacji deszczowej, opisano szczegółowo w 
projektach branżowych.

Sposób funkcjonowania elementów wyposażenia instalacyjnego :
- instalacja wentylacyjno-grzewcza zasilana z kotłowni oraz projektowej pompy ciepła
- instalacja c.o zasilana z  kotłowni z kotłem na ekogroszek klasy 5 emisji spalin
- pobór wody z istniejącej sieci  w ramach istniejącej umowy 
- ścieki sanitarne odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach istniejącej umowy
- pobór energii elektrycznej i instalacja elektryczna  w ramach obowiązującej umowy
- wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz gruntu - bez zmian

Pozostałe informacje w tym założenia przyjęte do obliczeń, parametry techniczne i moce urządzeń, 
sposób opomiarowania wg załączonych projektów branżowych.

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 
technicznych.

 - nie występują

10. Charakterystyka energetyczna.

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń 
służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku 

- przewiduje się zapotrzebowanie na moc elektryczną 30 kW

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub 
chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, 
a także przegród przezroczystych i innych, 

- drzwi   - U ≤ 1.3W/m2

- okna - U≤ 0.9 W/m2

- ściana istniejąca murowana z cegły + 16 cm ocieplenia  - U  =  0.19W/m2K

- dach  - U  =  0.14 W/m2K

- stropodach - U  =  0.14 W/m2K

Przegrody spełniają warunki normowe.

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, 

- projektuje się ogrzewanie w postaci pompy ciepła i kotła na ekogroszek klasy 5 emisji spalin. 
Wentylację sali projektuje się z odzyskiem ciepła.

Dane szczegółowe wg projektów branżowych.

STRONA 35



„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie” 
w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

działka nr 964/3 z km.7, Gmina: Prószków, Powiat: Opole, obręb : Prószków,  ul. Daszyńskiego 6

 d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane 
i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach 
techniczno-budowlanych.

Ściany spełniają parametry przegród wymaganych dla założenia temperatury pomieszczeń   .
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11. Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie.

PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW 
ORAZ ENERGII

-  przyjmuje się zapotrzebowanie wody w ilości 3 m3/dobę ,  jakość wody zapewnia dostawca wody ,

- powstające w budynku ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do  sieci kanalizacji komunalnej

- usuwanie odpadów stałych odbywa się  poprzez wywożenie przez zakład oczyszczania miasta , 

-  z uwagi na sposób rozwiązania  ogrzewania pompą ciepła + kocioł na ekogroszek  zanieczyszczenia 
pyłowe , płynne i zapachowe  nie występują .

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

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

 

            Przyjęte w projekcie rozwiązania nie powodują zmiany istniejącego wpływu obiektu na 
środowisko przyrodnicze. 
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12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii 
i ciepła
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13.Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Zgodnie z postanowieniem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w 
Opolu nr WZ.5595.128 oraz ekspertyzy technicznej w zakresie innego spełnienia wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji uzyskano odstępstwo w zakresie 
innego spełnienia  wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji z 
budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego (postanowienie w 
załączniku).
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Budynki Ośrodka Kultury i Sportu – budynek sali + budynek administracyjny

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynków 

Powierzchnia zabudowy :

Powierzchnia użytkowa :

Wysokość budynku :

592.76 m2

980.82 m2

10,09-10,51 m

Kubatura :

Ilość kondygnacji :

5549.29  m3

1-3

Podział na strefy i ich obciążenie ogniowe

Klasa odporności ogniowej oraz stopień
wymagania dla elementów budynków ,
wymagania dotyczące wielkości stref

pożarowych

Kat. zagrożenia ludzi,
klasyfikacja wysokości

1
Pomieszczenia sali widowiskowej z

zapleczem F=380.07m2
klasa „D”

Dopuszczalna wielkość strefy 10 000 m2

KATEGORIA ZL I
BUDYNEK NISKI

2
Budynek administracyjny

F=480,84 m2
klasa „C”

Dopuszczalna wielkość strefy 8000 m2

KATEGORIA ZL III
BUDYNEK NISKI

3
Pomieszczenia techniczne piwnicy

F=59.23 m2 Q<500 MJ/m2

klasa „C”
Dopuszczalna wielkość strefy 5000 m2

KATEGORIA PM
BUDYNEK NISKI

4
Pomieszczenia zaplecza gospodarczego sceny

F=60.59 m2 Q<500 MJ/m2
klasa „C”

Dopuszczalna wielkość strefy 2500m2

KATEGORIA PM
BUDYNEK NISKI

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

Brak pomieszczenia zagrożonego wybuchem,.

Poszczególne części budynków będą spełniać poniższe wymagania w zakresie odporności ogniowej 
charakteryzowane  przez następujące parametry : 

R - nośność ogniową, E – szczelność ogniową, I – izolacyjność ogniową.

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

 Klasa odporności ogniowej elementów budynku
 główna

konstrukcja
nośna

 konstrukcja
dachu

 strop
 ściana

zewnętrzna
 ściana

wewnętrzna
 przekrycie

dachu

1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 R E I 120 E I 120 E I 60 R E 30
B  R 120 R 30  R E I 60 E I 60 E I 30 R E 30
C R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 15 R E 15
D  R 30 (-)  R E I 30  E I 30 (-) (-)
E (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Dla budynku niskiego, jednokondygnacyjnego - zaliczonego do kategorii 
ZL I zagrożenia ludzi  wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej.
Odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku jest następująca dla klasy pożarowej „D”:  
   -    główna konstrukcja nośna 120 minut odporności ogniowej
        (R 120) - wymagana R 30;
- konstrukcja dachu – drewniana – elementy NRO, bez wymagań klasy odporności ogniowej,
- przykrycie dachu – dachówka ceramiczna – NRO – wg [5] bez wymagań odporności ogniowej, w 

części nad hollem –papa na deskowaniu, z wełną mineralną wewn. – SRO- wymagane NRO.
- Stropy – nad piwnicą – REI 120 – wymagane REI 60.
- ściany zewnętrzne murowane 30 cm – o odporności ogniowej  240 minut  - wymagane EI 30 ,
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- ściany  wewnętrzne – murowane  grubości  26 cm  i 12 cm – EI 120–EI 60 - bez wymaganej 
odporności ogniowej,

-  korytarze – obudowa ściany 26 i 12 cm – klasy EI 120- EI 60-  wymagana klasa EI 15 odporności 
ogniowej.

  -  obudowa klatki schodowej  murowana 26 cm z tynkiem cementowo – wapiennym – REI 120 – 
wymagane dla ścian klatki schodowej  EI 30 – wg [5].

 -  schody żelbetowe – ewakuacyjne  - R 60, wymagane wg. [5] – R 30.
 -   sufit podwieszony- dźwiękochłonny ( akustyczny), z materiałów niepalnych, niekapiących i nie 

odpadających pod wpływem ognia.

Budynek Sali widowiskowej spełnia wszystkie pozostałe  wymagania dla poszczególnych elementów 
zarówno  dla klasy „D” odporności pożarowej.

Dla budynku niskiego, trzykondygnacyjnego, biurowego - zaliczonego do kategorii ZL III zagrożenia 
ludzi  wymagana jest klasa „C” odporności pożarowej.

Odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku jest następująca dla klasy pożarowej „C”:  
 
- główna konstrukcja nośna 120 minut odporności ogniowej(R 120) - wymagana R 30;
- konstrukcja dachu – drewniana – elementy NRO, bez wymagań klasy odporności ogniowej,
- przykrycie dachu – dachówka ceramiczna – NRO – wg [5] bez wymagań odporności ogniowej.
- Stropy – nad piwnicą – REI 120, nad parterem REI 60 – wymagane REI 60.
- Na poddaszu – na wysokości „jętki” (H=10,51 m) strop systemowy REI 60 – wymagane REI 60.
- ściany zewnętrzne murowane 30 cm – o odporności ogniowej 240 minut  - wymagane EI 30 ,
- ściany  wewnętrzne – murowane  grubości  26 cm  i 12 cm – EI 120–EI 60 - bez wymaganej 

odporności ogniowej, 
-  korytarze – obudowa ściany 26 i 12 cm – klasy EI 120- EI 60- wymagana klasa EI 15 odporności 

ogniowej.
-  obudowa klatki schodowej  murowana 26 cm z tynkiem cementowo – wapiennym – REI 120 – 

wymagane dla ścian klatki schodowej EI 30 
-  schody żelbetowe – ewakuacyjne - R 60, wymagane  – R 30.

Budynek biurowy ZL III spełnia wszystkie wymagania dla poszczególnych elementów  zarówno  dla 
klasy „C” odporności pożarowej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poż. należy wykonać w klasie odporności 
ogniowej EI wymagnej dla tych elementów zgodnie z ekspertyzą techniczną.

Usytuowanie budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe  - uzyskano odstępstwo p-poż - 
patrz ekspertyza

Nie zachowanie § 12 ust.1 i  § 271 ust.1 [5] normatywnej odległości 4 m ścian Sali widowiskowej z 
oknami bez określonej odporności ogniowej - od strony zachodniej  oraz od wschodu do budynku 
mieszkalnego – 3,25 m do ścian i 7,92 m do okien (odległość 90°) oraz drzwi z hollu do okna na 
parterze ZL III- 2,5 m oraz okna poddasza nr 2.4 do dachu nad hollem części ZL I – 2,5 m-poziomo i 
3,6 m w pionie nad dachem – odległości kątowe 90°.  

Rzeczywista odległość 7,92 m pomiędzy otworami okiennymi części ZL III a oknami bud. 
mieszkalnego ( strona wschodnia )  i 3,25 m pomiędzy ścianami w/w budynków.

Rzeczywista odległość 2,45 -3 m do granicy działki ( strona zachodnia )  i 12 m od budynku Kościoła 
(wymagane pomiędzy obiektami ZL - 8 m ).

STRONA 50



„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie” 
w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

działka nr 964/3 z km.7, Gmina: Prószków, Powiat: Opole, obręb : Prószków,  ul. Daszyńskiego 6

Drogi ewakuacyjne  -  uzyskano odstępstwo p-poż – patrz ekspertyza

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie i wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

 W budynku  usługowym  ZL I  i  biurowym ZL III -  zgodnie z normatywem   wymagane jest 2 kg 
środka gaśniczego w przeliczeniu na   100 m²   chronionej  powierzchni . 

Obiekt wyposażony w  7 gaśnic proszkowych GP  6x – po jednej szt.  na każdej kondygnacji  części 
biurowej ZL III ( 3 szt. na korytarzach )  oraz  w części ZL I ( 2 szt. – holl i zaplecze sceny ) oraz po 1 szt.
w obu częściach piwnic (pod biurami i pod sceną ) - proszek gaśniczy ABC . 

Sprzęt oznakowano wg PN.

Zaopatrzenie wodne do wewnętrznego gaszenia pożaru.

W strefie ZLI  zaprojektowano hydrant wewnętrzny 25  o zasięgu 30 +3m - minimalna wydajność 
poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 1,0 dm3/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymagana ilość wody służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi dla największej 
projektowanej strefy pożarowej 20 dm3/s .

Obiekty mają dostęp do 2 hydrantów zewnętrznych.

Drogi pożarowe

Zgodnie  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w 
Sprawie Przeciwpożarowego Zaopatrzenia w Wodę oraz Dróg Pożarowych  droga pożarowa 
powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku przy czym bliższa krawędź drogi powinna być 
oddalona od ściany budynku o 5 do 25 m, a pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie powinny 
występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa .

Dojazd pożarowy do budynku niskiego – N , zakwalifikowanego do kategorii  ZL I  i  ZL III   -  jest 
normatywnie wymagany. 

     Do obiektu  prowadzi droga asfaltowa, będąca drogą pożarową – ulica Daszyńskiego o szerokości 
4,5 m  - w odległości  8 m i 11 m od wejść głównych do budynku: część ZL III i ZL I.

 Pod obiekt – do wejść głównych - na długości do 22 m, prowadzi chodnik brukowany o szerokości 1,6
m, a pod część ZL I – droga o szerokości 8 m i długości 11 m. 

 W ramach modernizacji  budynku OKiS przewidziano następujące prace podnoszące poziom 
bezpieczeństwa użytkowników:

 Wykonano pełne  zabezpieczenie stropów do klasy REI 60 - przy wymaganej klasie dla części ZL 
III – REI 30 (także na poddaszu na wysokości jętki ).

 Przewidziano niepalny sufit podwieszony - systemowy jako akustyczny
w Sali widowiskowej.

 wykonano obudowę dla ścian EI 60 klatki schodowej oraz EI 60-120 dla ścian korytarzy ,
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 wydzielono pożarowo i jako odrębne strefy pożarowe - pomieszczenia gospodarcze w poziomie 
piwnic za pomocą stropu i ściany REI 120, z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz obiektu – część 
ZL III i drzwiami wewnętrznym – część  ZL I.

 Wymieniono drzwi wyjściowe na normatywne z Sali widowiskowej oraz główne drzwi wyjściowe 
z części ZL III.

 Przewidziano drzwi EI 30 – na poddaszu

 wykonano i oznakowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany w hollu wejściowym  
na parterze,

 przewidziano w ramach modernizacji- hydrant wewnętrzny HW 25 
         z wężem półsztywnym w strefie pożarowej Sali widowiskowej.

 przewidziano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w Sali widowiskowej  i na klatce schodowej, 
korytarzu i przy wyjściach części ZL III,

 wykonano  instalację odgromową zgodnie z PN,

 Wykonano oznakowanie ewakuacyjne ( kierunków, drzwi ewakuacyjnych i wyjść 
ewakuacyjnych ) i urządzeń ppoż. wg PN.

 wyposażono obiekt w wymaganą  7 szt. GP 6x -   ilość podręcznego sprzętu gaśniczego na 
poziomie piwnic, parteru,  I  i  II piętra (poddasza).

Wymagania dodatkowe

W wyznaczonych strefach pożarowych należy wykonać zgodnie z postanowieniem nr WZ.5595.128 :
- oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu oświetlenia do 5 lux (2lux)
- wykonanie pasa o szerokości zgodnej z przepisami z materiału niepalnego na granicy stref
-zainstalowanie na klatce schodowej i przy korytarzach części ZL III- 3 szt.  autonomicznych czujek 
dymu  ( parter, I i II piętro ) oraz 2 szt. w hollu  nr 0.13  i  pom. nr 0.15 i 0.19 cz. ZL I.
- podwyższone parametry czasu do 2 h – oświetlenia ewakuacyjnego   klatki schodowej w części 
biurowej -ZL III oraz w części ZL I.
- podział obiektu na kilka stref pożarowych
- wyposażenie obiektu (obu części) w ponadnormatywna  ilość  podręcznego  sprzętu  gaśniczego na  I
i II piętrze części biurowej – ZL III oraz w hollu części ZL I – gaśnice proszkowe  GP 6x.
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15. Uwagi
Projekt należy rozpatrywać łącznie – część opisową i rysunkową.

Projekt należy rozpatrywać łącznie z  postanowieniem  Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nr WZ.5595.128 oraz wytycznymi  ekspertyzy technicznej w 
zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i warunków 
ewakuacji  

Całość wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami BHP pod 
nadzorem osoby uprawnionej. 

 

Opracował :

Krapkowice , luty 2018
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