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II. Projekt architektoniczno - budowlany zamienny- architektura i konstrukcja 
Część opisowa 
1. Opis ogólny projektowanej inwestycji 
 Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę północnej części budynku 
objętego zmianą sposoby użytkowania na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych oraz 
dostosowania pozostałej części obiektu do nowej funkcji. W ramach inwestycji zaprojektowano 
dobudowę nowego wejścia i klatki schodowej. 
 W piwnicy obiektu wygospodarowano kotłownię oraz pomieszczenia gospodarcze. W 
związku z zaprojektowaniem nowej klatki schodowej, wyburzono część starej, niespełniającej 
przepisów technicznych. Dwie nadziemne kondygnacje obiektu przebudowano, by 
wygospodarować pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania centrum. 
 Na parterze zaprojektowano: salę dla Klubu Seniora, salę dla dzieci, niezbędny układ 
komunikacyjny, pomieszczenia wc oraz zaplecza: aneks socjalny i pomieszczenia pomocnicze 
 Na piętrze przewidziano salę zajęć z zapleczem, biura, pomieszczenia wc i aneks 
socjalny. W ramach inwestycji przewidziano również docieplenie ścian zewnętrznych oraz 
wymianę pokrycia dachowego na istniejącej części budynku.  
 W ramach projektu zamiennego projektuje się powiększenie obszaru rozbudowy przez 
zabudowę północno zachodniego narożnika pomiędzy budynkiem istniejącym i projektowaną 
klatką schodową. Projektowana zabudowa składa się z dwóch kondygnacji. Na parterze 
zaprojektowane zostały toalety dostępne z zewnątrz. Na piętrze budynku zaprojektowane 
zostało dodatkowe pomieszczenie przeznaczone na magazyn. 
 Wprowadzone zostały drobne, nieistotne zmiany układzie pomieszczeń wewnętrznych. 
 
1.1. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W obiekcie przewidziano przebywanie osób niepełnosprawnych. 
Przed wejściem do budynku projektuje się podjazd. Wejście do toalet zewnętrznych 

zaprojektowane zostało na poziomie terenu. Drzwi do pomieszczeń z dostępnością NP o 
szerokości minimum 90 cm, w świetle przejścia wykonane zostaną jako bezprogowe. W 
drzwiach wejściowych do budynku wysokość progów nie przekroczy 2 cm. 

Na kondygnacjach dostępnych dla NP. projektuje się toalety o parametrach 
dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Projektuje się wyposażenie budynku w windę umożliwiającą osobom niepełnosprawnym 
dostęp do pomieszczeń zaprojektowanych na piętrze budynku.  

 
2. Dane techniczne budynku 
2.1. Powierzchnia zabudowy 
- budynku podlegającego opracowaniu:    215,00 m2 
- projektowanej rozbudowy (klatka schodowa)   42,60 m2 
- projektowana rozbudowa objęta projektem zamiennym  29,20 m2 

powierzchnia zabudowy budynku po realizacji  
 inwestycji       286,80 m2 
2.2. Powierzchnia użytkowa      551,42 m2 
- powierzchnia użytkowa objęta projektem zamiennym  43,40 m2 

Powierzchnia użytkowa łącznie     594,82 m3 
2.3. Kubatura 
kubatura budynku (wg. proj. pierwotnego)   1149,84 m3  
kubatura projektowana w ramach projektu zamiennego  201,88 m3 

Kubatura łącznie       1351,72 m3 
2.4. Inne dane techniczne 
Wysokość         9,2m -budynek niski N 
Kategorii zagrożenia ludzi       ZL III 
Klasa odporności pożarowej       D 
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3. Warunki gruntowo – wodne 
 Powierzchniową warstwę podłoża stanowi gleba o niewielkiej miąższości ok. 20 cm, 

poniżej której zalegają do głębokości ok. 4.5 m głównie piaski średnie. Wody gruntowej nie 
stwierdzono. Do wymiarowania ław fundamentowych przyjęto qf = 0,250 MPa. W przypadku 
stwierdzenia wystąpienia innego rodzaju podłoża gruntowego niż założono w niniejszym 
opracowaniu, ewentualna korekta sposobu posadowienia zostanie dokonana w trybie nadzoru 
autorskiego. Kategoria geotechniczna budynku – 1. Zwraca się uwagę aby roboty ziemne i 
fundamentowe wykonane były w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych (szczególnie 
ławy przydylatacyjne) dla uniknięcia nawodnienia wykopów opadami atmosferycznymi i 
wypłukiwania podłoża pod istniejącymi elementami. Na podłożu pod fundament należy ułożyć 
warstwę chudego betonu oraz izolację przeciwwilgociową pod ławy fundamentowe 
 
4. Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych 
4.1. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego. 
Obciążenia przyjęte do obliczeń statycznych 
 Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz poniższych 
norm: 

- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
- PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne. 
- PN-B-02011:1977/Az1 Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
Obciążenie wiatrem. 
- PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
Obciążenie śniegiem.  
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie, 
- PN-B-03264 (grudzień 2002 r.) Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 PN-B-03002-1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. 
 
4.2. Obciążenia. 

Konstrukcję obiektu zaprojektowano na następujące charakterystyczne obciążenia stałe i 
zmienne: 
• obciążenia stałe ciężarem własnym konstrukcji, 
• obciążenia stałe ciężarem własnym pokrycia dachu oraz warstw wykończeniowych i 
izolacyjnych stropu, 
• obciążenia stałe ciężarem własnym ścian z ociepleniem i wykończeniem,  
• obciążenia śniegiem jak dla II strefy obciążenia, Sk=0,9 kN/m2, 
• obciążenie wiatrem jak dla I strefy obciążenia, 

 
          
1.Stropodach        

Rodzaj obciążenia   
obc. 
char. 

kN/m2 
φf   

a) Obciążenie stałe         
1 Papa x2 

  

0,35 1,35 0,47 
2 Styropian gr. 45cm 

(0,45*0,45=0,21) 
0,21 1,35 0,28 

3 Płyta żelbetowa 20cm 
(0,20*25=5,0) 

5,00 1,35 6,75 
4 Tynk cementowo-wapienny 

1,5cm (0,015*19=0,285) 
0,29 1,35 0,39 

    g = 5,85   7,90 
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b) Obciążenie śniegiem 
  Nachylenie połaci 3°         
  Obciążenie charakterystyczne - 

strefa II 
Sk = 0,90     

  Współczynnik kształtu C1= 0,80     
  Obciążenie śniegiem S1 = 0,72 1,5 1,08 
                 
  przyjęto współczynnik C=0,8 jak 

dla typowych przekryć 
żelbetowych o ciężarze własnym 
>1,5kN/m2 

            

          

d) Obciążenie wiatrem (tab.Z1-2)          
  Nachylenie połaci 5°          
  Obciążenie charakterystyczne - 

strefa I 
qk = 0,30       

  Współczynnik ekspozycji Ce = 1,00       
  Współczynnik aerodynamiczny Cnw1 = -0,90       
   Czw1 = -0,90       
  Współczynnik porywów β = 1,80       
  Obciążenie wiatrem pnw1= -0,49   1,5 -0,73 
    pzw1= -0,49   1,5 -0,73 
d) Obciążenie technologiczne         
    qtech= 0,50 1,5 0,75 

 
2. Ściany        
2.1. Mur zewnętrzny –pustak ceramiczny 25cm ocieplony wełny mineralną  
Rodzaj obciążenia   obc. char. 

kN/m2 
φf 

obc. obl. 
kN/m2 

a) Obciążenie stałe         
1 Tynk 1,5 cm (0,015*19,0=0,095)   0,29 1,35 0,38 
2. Wełna mineralna 15 cm (0,15*2,0=0,30)   0,30 1,35 0,41 
3. Mur gr. 25cm (pustak ceamiczny 0,25x12,5=3,125)   3,13 1,35 4,22 
4. Tynk cementowo-wapienny 1,5cm 

(0,015*19=0,285) 
  0,29 1,35 0,38 

  Łącznie obciążenie stałe gk = 4,00 1,35 5,39 
2.2. Mur wewnętrzny –pustak ceramiczny 25cm  
Rodzaj obciążenia   obc. char. 

kN/m2 
φf 

obc. obl. 
kN/m2 

a) Obciążenie stałe         
1 Tynk 1,5cm (0,015*19,0=0,095)   0,29 1,35 0,38 
3. Mur gr. 25cm (pustak ceamiczny 0,25x12,5=3,125)   3,13 1,35 4,22 
4. Tynk cementowo-wapienny 1,5cm 

(0,015*19=0,285) 
  0,29 1,35 0,38 

  Łącznie obciążenie stałe gk = 3,70 1,35 4,99 
2.3. Ścianka działowa –pustak ceramiczny 12cm  
Rodzaj obciążenia   obc. char. 

kN/m2 
φf 

obc. obl. 
kN/m2 

a) Obciążenie stałe         
1 Tynk 1,5 cm (0,015*19,0=0,095)   0,29 1,35 0,38 
3. Ściana gr. 12cm (pustak ceamiczny 

0,12x12,5=1,5) 
  1,50 1,35 2,03 

4. Tynk cementowo-wapienny 1,5cm 
(0,015*19=0,285) 

  0,29 1,35 0,38 
  Łącznie obciążenie stałe gk = 2,07 1,35 2,79 

 
3. Strop        
3.1. Strop pomiędzy kondygnacjami 
Rodzaj obciążenia   obc. char. 

kN/m2 
φf 

obc. obl. 
kN/m2 
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a) Obciążenie stałe         
1 Gres 2,0cm (0,02*24,0=0,48)   0,48 1,35 0,65 
2 Wylewka cem. zbrojona siatką 5,0cm 

(0,05*25,0=1,25) 
  1,25   1,4 1,69 

3 Styropian 5cm (0,05*0,45=0,023)   0,02 1,35 0,03 
4 Membrana izolacyjna    0,01 1,35 0,01 
5 Płyta żelbetowa 20cm (0,20*25=5,0)   5,00 1,35 6,75 
6 Tynk cementowo-wapienny 2,0cm (0,02*19=0,38)   0,38 1,35 0,51 

  Łącznie obciążenie stałe gk = 7,14 1,35 9,64 
b) Obciążenie zmienne         

  Sale   3,00   1,5 4,50 
  Biblioteka   5,00   1,5 7,50 
  Sala zajęć ruchowych   5,00   1,5 7,50 
  Korytarze i hole   2,50   1,5 3,75 

4.Klatka schodowa        
4.2. Klatka schodowa 
Rodzaj obciążenia   obc. char. 

kN/m2 
φf 

obc. obl. 
kN/m2 

a) Obciążenie stałe         
1 Gres 3,0 cm (0,03*24,0=0,72)   0,72 1,35 0,97 
5 Płyta żelbetowa 15 cm (0,15*25=3,75)   3,75 1,35 5,06 
6 Tynk cementowo-wapienny 2,0cm (0,02*19=0,38)   0,38 1,35 0,51 

  Łącznie obciążenie stałe gk = 4,85 1,35 6,55 
b) Obciążenie zmienne         

  Klatki schodowe   4,00   1,5 6,00 
5. Posadzka piwnicy        
5.1. Posadzka w piwnicy 
Rodzaj obciążenia   obc. char. 

kN/m2 
φf 

obc. obl. 
kN/m2 

a) Obciążenie stałe         
1 Gres 2,0cm (0,02*24,0=0,48)   0,48 1,35 0,65 
2 Wylewka cem. zbrojona siatką 8,0cm 

(0,08*25,0=2,00) 
  2,00   1,4 2,70 

3 Membrana izolacyjna    0,01 1,35 0,01 
4 Płyta żelbetowa 25cm (0,25*25=6,25)   6,25 1,35 8,44 

  Łącznie obciążenie stałe gk = 8,74 1,35 11,80 
b) Obciążenie zmienne         

  Sale   3,00   1,5 4,50 
  Sal zajęć ruchowych   5,00   1,5 7,50 
  Korytarze i hole   2,50   1,5 3,75 

 
4.3. Schemat konstrukcji  
 Podstawowe elementy nośne jak podciągi, nadproża zostały obliczone jako swobodnie 
podparte jednoprzęsłowe, wieloprzęsłowe. Rdzenie i słupy zaprojektowano jako utwierdzone w 
stopach. Fundamenty przyjęto jako posadowione na sprężystym podłożu. 
 
4.4. Rozwiązania budowlane konstrukcyjno - materiałowe  
4.4.1. Opis ogólny  
 Rozbudowę budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Konstrukcję ścian 
zaprojektowano jako murowaną z bloczków ceramicznych np POROTHERM gr. 25.0 cm, 
usztywnioną ścianami, stropem żelbetowym płytowym i wieńcem żelbetowym. Posadowienie 
budynku bezpośrednie na ławach fundamentowych. Opis poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych w poniższej części opracowania.  
 
4.4.2. Fundamenty 

 Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie budynku. Pod ściany nośne przewidziano 
stopy i ławy fundamentowe monolityczne.  
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 W wypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów niebudowlanych np. 
nasypów niekontrolowanych, namułów itp. a także iłów i pyłów, należy dokonać ich wymiany 
do poziomu gruntów nośnych. Usunięte grunty należy zastąpić piaskiem średnim, 
stabilizowanym cementem w ilości 100 kg na 1 m3 piasku. Piasek zagęszczać warstwami o gr. 
15 - 20 cm, do momentu uzyskania nośności podłoża o wartości minimum 250 kPa, dno 
wykopu dogęścić.  

 Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i geodety. Wykop 
odbierać protokolarnie ustalając pod każdym fundamentem nośność gruntu i jego przydatność 
do posadowienia. Odbiór potwierdzić odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Do obliczeń 
statyczno - wytrzymałościowych przyjęto nośność podłoża gruntowego qnf = 250 kPa. 

 Podczas robót ziemnych i fundamentowych należy zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie wykopów przed zmianą rodzimej struktury gruntu, która może wystąpić po 
przemoczeniu i przemrożeniu. Nie dopuścić do zalania wykopów wodą. Niezwłocznie po 
wykonaniu wykopów należy układać warstwę chudego betonu.  

 Dokładne usytuowanie ław fundamentowych i stóp, wymiary, zbrojenie i głębokość 
posadowienia przedstawiono w części rysunkowej projektu oraz w projekcie wykonawczym. 

 Fundamenty wykonać na warstwie z betonu C12/15 gr. 10 cm, pokrytego materiałem 
izolacyjnym. Warstwę z chudego betonu należy wykonać niezwłocznie zaraz po wykonaniu 
wykopów. 

 Wykonać izolację poziomą i pionową płyty fundamentowej oraz ław fundamentowych. 
 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją 

projektową a w razie konieczności wykonać uzupełniające badania podłoża.  
 Po wykonaniu fundamentów oraz izolacji należy od wewnątrz wykonać zasypkę piaskiem 
średnim zagęszczając zasypkę warstwami nie grubszymi niż 20 -25 cm. 

 Na konstrukcję fundamentów zaprojektowano beton C25/30. Zbrojenie 4 # 12 mm, 
strzemiona Ø 6 mm co 30 cm, stal klasy A - IIIN. 
 
4.4.3. Ściany fundamentowe  

Pod wszystkie ściany nośne oraz ściany wydzielające o gr. 25 cm zaprojektowano ściany 
fundamentowe gr. 24 cm jako murowane z bloczków betonowych o wytrzymałości na ściskanie 
20MPa, na zaprawie cementowej marki M10.  
 Pod ścianami z bloczków betonowych na izolację poziomą zastosować 2 x papę na lepiku 
lub folia budowlana. Pionowe powierzchnie ścian fundamentowych zaizolować 
przeciwwilgociowo.  

W czasie wykonywania ścian fundamentowych, należy zapoznać się z projektami 
branżowymi i pozostawić otworowanie na przeprowadzenie przewodów. Ewentualnie 
otworowanie należy wykonać przez osadzenie stalowej rury obsadowej o średnicy — 20% 
większej niż zewnętrzna średnica przewodu i grubości ścianki 6 mm. 
 
4.4.4. Ściany zewnętrzne 
 Ściany nadziemia zewnętrzne i wewnętrzne nośne gr. 25 cm zaprojektowano z 
pustaków ceramicznych POROTHERM o λ = 0.25 W/m2xK klasy 20 MPa, murowane na 
zaprawie systemowej M10.  
 Bruzd pionowych jak i poziomych do prowadzenia instalacji w ścianach nośnych nie 
należy prowadzić w elementach usztywniających ścianę takich jak wieńce żelbetowe. W 
obrębie filarków międzyokiennych i międzydrzwiowych również nie należy prowadzić 
pionowych bruzd. 
 W pozostałych ścianach lub fragmentach ścian maksymalna głębokość bruzd 
(wykonanych po wymurowaniu ściany) nie większa niż 30 mm natomiast maksymalna 
szerokość bruzd: 
- dla ścian o grubości 25 cm i więcej wynosi 20,0 cm. Łączna szerokość bruzd i wnęk nie 
może przekraczać 0,13 długości ściany. 
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 Pierwszą warstwę ściany z pustaka należy ułożyć na izolacji poziomej wykonanej na 
ścianie fundamentowej 2 x papa na lepiku. Ściany fundamentowe poniżej przyległego 
terenu zabezpieczyć izolacją pionową. Sprawdzając nośność elementów konstrukcji ścian 
takich jak filary międzyokienne czy międzydrzwiowe przyjęto zgodnie z PN-B-03002-1999 
kategorię A wykonania robót. Podczas wznoszenia ścian z pustaków ceramicznych zaleca 
się zastosowanie do zaleceń wykonawczych zawartych w kartach technicznych oraz 
instrukcjach producenta tych materiałów. Ściany działowe o grubości 12 cm murowane z 
pustaków ceramicznych lub cegły kratówki należy oddylatować od konstrukcji stropu. 
 
4.4.5. Ściany działowe  
 Ściany wewnętrzne zaprojektowano jako murowane z cegły kratówki lub z cegły pełnej 
na zaprawie cienkowarstwowej lub alternatywnie z płyt g -k wodoodpornych w sanitariatach. 
Ściany wydzielające kabiny sanitarne płyta hpl 12 mm wodoodporna zmywalna. 
 
4.4.6. Konstrukcje żelbetowe , stalowe 
4.4.6.1. Belki, nadproża, wieńce żelbetowe  
 Zaprojektowano monolityczne belki żelbetowe w celu wsparcia na nich konstrukcji 
stropu i dachu, z betonu klasy C 25/30, zbrojone stalą A-IIIN jako belki jednoprzęsłowe i 
wieloprzęsłowe, swobodnie wsparte na ścianach. Usytuowanie poszczególnych belek 
żelbetowych przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 
  Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi typu L 19 oraz monolityczne żelbetowe 
wylewane z wieńca lub jako odrębne elementy, z betonu klasy C 25/30 zbrojone stalą A-IIIN, 
strzemiona ze stali AI. Zbrojenie nadproży zróżnicowano w zależności od rozpiętości. Nad 
ściankami działowymi przewidziano nadproża monolityczne żelbetowe. 

 Na wszystkich ścianach nośnych w poziomie stropu zaprojektowano wieńce żelbetowe 
monolityczne z betonu klasy C 25/30, zbrojone podłużnie prętami (stal A-IIIN). Zbrojenie 
zgodnie z częścią rysunkową projektu wykonawczego. 

 
W części istniejącej, w celu wykucia lub poszerzenia otworów, należy wykonać nadproża 

stalowe. 
Nadproże stalowe wykonać wg schematu: 

• przygotować belki stalowe (wymiary sprawdzić na budowie) 
• z jednej strony ściany wykuć  bruzdę poziomą o długości umożliwiającej prawidłowe 

zakotwienie belki na ścianach, wysokości większej od wysokości belki, aby umożliwić 
wypełnienie bruzdy zaprawą i o głębokości równej szerokości stopki dwuteownika,  

• oczyścić otwór z gruzu, 
• osadzić belkę stalową z jednej strony muru (belki wypoziomować i podklinować), 

przestrzeń między belką, a murem wypełnić dokładnie zaprawą cementową, 
• analogicznie wykonać otwór z drugiej strony muru, 
• po zamocowaniu obu belek należy je skręcić śrubami M12, 
• po związaniu zaprawy można przystąpić do wykucia otworu, 
• należy zwrócić uwagę aby dokładnie wypełnić zaprawą gniazda podporowe. 
• po wykuciu otworu zespawać dolne stopki belek, owinąć belki siatką i obrzucić zaprawą 

cementową 
• konstrukcję nadproża należy zabezpieczyć ognioochronnie do klasy odporności ogniowej. 

 
4.4.6.2. Stropy 
 W projektowanej rozbudowie zaprojektowano stropy płytowe żelbetowe gr. 15 cm 
swobodnie wsparte na ścianach nośnych i podciągach. Beton klasy C25/30, stal A-I, A-IIIN. 
P8 - płyta stropowa nad pomieszczeniami WC gr. 15 cm, dwukierunkowo zbrojona prętami # 12 
mm.  
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4.4.6.3. Słupy 
 Słup (rdzeń) żelbetowe zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojenie prętami i 
strzemionami ze stali A-III N i A-I. Zbrojenie zgodnie z projektem podstawowym. 
 
4.4.6.4. Schody 
 Konstrukcję schodów zaprojektowano jako żelbetową, monolityczną wylewną na mokro. 
Schody płytowe dwubiegowe. Konstrukcję schodów zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojenie 
prętami ze stali A-IIIN. Zbrojenie zgodnie z projektem podstawowym. 
 
4.4.7. Dach  
 Dach nad projektowaną rozbudową dwuspadowy o kącie nachylenia 14,5%.  
Więźba drewniana – drewno klasy C27. 
Zestawienie elementów więźby: 
 Krokwie  8x20 cm 
 Wymiany  8x20 cm 
 Murłaty  14x14 cm 
 Płatwie   14x14 cm 
 Belki koszowe  8x20 cm 
 Deski okapowe 2x20 cm 
 
4.4.8. Szyb windowy  
 Zaprojektowano jako żelbetowy, monolityczny wylewny na mokro z betonu C25/30, 
zbrojenie prętami ze stali A-IIIN. Zbrojenie zgodnie z projektem podstawowym. 
 
4.4.9. Izolacje 

• termiczna 
- wieńców, nadproży, rdzeni i ścian zewnętrznych styropian gr. 20.0 cm, 
- ścian fundamentowych styropian ekstrudowany gr. 10,0 cm, 
- stropodachu wełna mineralna gr. 25 cm, 

• przeciwwilgociowa: 
- pozioma posadzki na gruncie 2 x folia budowlana, 
- pozioma ław i ścian fundamentowych 2 x papa asfaltowa lub folia budowlana, 
- pionowa ścian fundamentowych 2 x dysperbit, 

• paroizolacja: 
 - folia paroizolacyjna od wewnętrznej strony ocieplenia dachu. 
  

5. Elementy wykończeniowe wewnętrzne 
5.1. Posadzka 
- posadzki ciepłe, bezpieczne, łatwe do utrzymania w czystości, wykładzina np. typu tarkett, 
zróżnicowane kolorystycznie 
 - w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - posadzki ceramiczne do wys. drzwi płytki 
gresowe o właściwościach antypoślizgowych z izolacją przeciwwodną – folia w płynie 
 
5.2. Sufity podwieszane 
W Pomieszczeniach znajdujących się na piętrze rozbudowywanej części budynku, projektuje się 
montaż sufitów podwieszanych Gk. Sufity pełne z mocowaniem do elementów więźby dachowej 
oraz obwodowo do ścian budynku. 
 
5.3. Tynki i okładziny 
- na ścianach murowanych tynk wewnętrzny cementowo - wapienny grubości 1,5 cm, 
- w pomieszczeniach aneksów socjalnych płytki ceramiczne przy umywalce i nad szafkami. 
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5.4. Malowanie i powłoki zabezpieczające 
- ściany malowane farbami akrylowymi, 
 
5.5. Parapety  
– parapety wewnętrzne z pvc,  
 
6. Elementy wykończeniowe zewnętrzne 
6.1. Tynki i okładziny: 
- ściany wykończone tynkiem zewnętrznym silikatowym lub innym cienkowarstowym na siatce, 
- strefę cokołową ściany zabezpieczyć środkiem hybrofobowym ( np. „Hydromur-W 1010". firmy 
Kreisel lub innym ) - wg. wskazań producenta.  
 
6.2. Pokrycie dachu 
– projektowany - papa – system NRO 
– istniejący – blacha dachówkowa 
 
6.3. Obróbki blacharskie 
- obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0.55 mm w 
kolorze pokrycia dachowego 
 
6.4. Rynny i rury spustowe 
- rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego lub stalowe ocynkowane  
 
6.5. Parapety  
- parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej powlekanej grubości 0.70 mm 
 
7. Stolarka 
Stolarka zewnętrzna:  
- drzwi aluminiowe i stalowe 
- okna pvc 
Drzwi wewnętrzne: 
- drzwi do pomieszczeń  technicznych - zaprojektowano jako pełne – z blachy stalowej 
ocynkowanej, drzwi do kotłowni EI 30, drzwi do składu opału EI60. 
- drzwi do pomieszczeń wewnętrznych - drzwi o zwiększonej izolacyjności akustycznej np.: 
konstrukcja: ramiak z drewna iglastego świerk, wzmocniony od dołu płytą wiórową pełną, 
wypełniony płytą wiórową drążoną, obłożony obustronnie płytą HDF. Przylga wykonana z 
drewna iglastego, wzmocniona odlewem żywicy o grubości 4 mm.  
Szczegóły dotyczące stolarki zostały zamieszczone w zestawieniach stolarki. 
 
8. Instalacje 
 Przedmiotowy budynek wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne: 
- instalacja wody zimnej, 
- instalacja ciepłej wody użytkowej, 
- instalacja kanalizacji sanitarnej przyłączona do kanalizacji sanitarnej, 
- instalacja elektryczna i niskoprądowa 
- instalacja kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych powierzchniowo na 
teren biologicznie czynny,  
- instalacja centralnego ogrzewania z własnej kotłowni kotłem opalanym pelletem. 
- instalacja odgromowa 
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9. Charakterystyka energetyczna projektowanych przegród budowlanych w 
budynku 
- ściany zewnętrzne     U = 0.21 W/m2 x K 
- ściany zewnętrzne     U = 0.17 W/m2 x K 
- dach       U = 0.17 W/m2 x K 
- okna        U = 0,80 W/m2 x K, 
- drzwi zewnętrzne      U = 1.10 W/m2 x K, 
 
10. Uwagi końcowe 
- roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym 
przestrzegając warunków technicznych wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót i 
przepisów BHP pod nadzorem osoby uprawnionej, 
- wszelkie zmiany projektu i zastosowanych materiałów dopuszczalne tylko za zgodą jednostki 
autorskiej i inwestora, 
- do robót budowlanych należy używać tylko atestowanych materiałów budowlanych 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spełniających wymogi polskich norm. 
- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 
- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 
- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 wraz z późniejszymi zmianami. 
 
11. Charakterystyka ekologiczna 
11.1. Odprowadzenie ścieków. 
 Ścieki z budynku odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. 
 
11.2. Odpady stałe. 
 Odpady stałe komunalne gromadzone będą w zamykanym pojemniku na terenie działki. 
 
11.3. Emisja hałasów oraz wibracji. 
 Projektowana rozbudowa budynku nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. 
Zasięg oddziaływania obiektu zamyka się w granicach posesji Inwestora. 
 
11.4. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne. 
 Budynek z uwagi na swoją wysokość nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia, 
a fundamenty nie powoduje głębokiego naruszenia układów korzeniowych drzew. Obiekt nie 
wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania budynku pozwala na zachowanie 
biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowaną. 
 
12. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
12.1 Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 
 Po zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie obiektu: 
ZL III – budynek NISKI 
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12.2. Odległość obiektów sąsiadujących 
- od granicy wschodniej – budynek mieszkalny – 6,10 m 
- od granicy zachodniej - działka niezabudowana – 5,75 m 
- od granicy południowej - 0 m – pas drogowy (pierzeja ulic) 
- od granicy północnej – budynki gospodarcze – 39,18 m 

 
12.3. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego 

Dla budynków zaklasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się wielkości 
gęstości odciążenia ogniowego. 
 
12.4. Kategoria zagrożenia ludzi  
 Budynek N- niski zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III oraz nie 
zawiera pomieszczeń w których istnieje prawdopodobieństwo jednoczesnego przebywania 
więcej niż 50 osób. 
 
12.5. Ocena zagrożenia wybuchem 

W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.  
  

12.6. Podział obiektu na strefy pożarowe 
 Po zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie obiektu, w budynku nie 
wydzielano stref pożarowych – całość zakwalifikowano jako ZL III 
 Zastosowano natomiast oddzielenia przeciwpożarowe. Wejście na kondygnację piwnic 
wydzielono ścianą REI 60. Wydzielono również kotłownię oraz skład opału. 
 
12.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 
 Budynek musi spełniać wymogi klasy „D” odporności pożarowej wg § 212 warunków 
technicznych. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku: 
 

 
główna  

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu strop 

ściana 
zewn. 

ściana 
wewn. 

przekrycie 
dachu 

D R 30 - REI 30 
E I 60 
(o-i) 

 
E I 30 - 

 
Wszystkie elementy budynku będą wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia, a 
stałe elementy wykończenia wnętrza z materiałów i wyrobów co najmniej trudno zapalnych.  
Drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. 
 
12.8. Warunki ewakuacji 
 W obiekcie, w których mogą przebywać ludzie zapewniono prawidłowe warunki 
ewakuacji poprzez zaprojektowane wyjścia ewakuacyjne oraz poziome i pionowe drogi 
ewakuacyjne.  
 Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi nie mniej niż 140 cm. Długość dojść 
ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Wyjścia ewakuacyjne posiadają szerokość min. 90 cm 
  
12.9. Urządzenia przeciwpożarowe 
 Wyposażenie obiektu stanowić będą w następujące instalacje i urządzenia 
przeciwpożarowe: 
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zapewniające oświetlenie dróg ewakuacyjnych o 
natężeniu 1 lx na osi drogi ewakuacyjnej oraz o natężeniu 5 lx  w pobliżu każdego urządzenia 
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przeciwpożarowego i w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy oraz przy każdych drzwiach 
wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, 
stanowią samodzielne oprawy o autonomii (czasie działania) min. 1h, po zaniku zasilania z sieci. 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z 
wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 
podczas pożaru. 
Szczegóły rozwiązań technicznych określone zostaną w opracowaniach i projektach 
branżowych. 
 
12.11. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy  

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne ( A,B,C ) o ilości środka gaśniczego 2 kg 
(lub 3 dm³) na każde 100m² strefy pożarowej. 
 Ilość i miejsca usytuowania sprzętu należy określić w Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego – odrębne opracowanie, którą należy opracować przed oddaniem budynku do 
eksploatacji. 

Stanowiska ze sprzętem gaśniczym oraz usytuowanie przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu należy oznakować zgodnie z PN.  
 
12.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo - gaśniczych 
 Dla budynku wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 1 x 10 dm3/s. 
Wodę do celów przeciwpożarowych zapewnia nadziemny hydranty zewnętrzny DN 80 
zabudowany na istniejącej sieci wodociągowej w wymaganych odległościach od omawianego 
budynku: 
- hydrant przy ul. Przyrowskiej – odległość 32 m od obiektu projektowanego 
 
12.13. Drogi pożarowe 
 Omawiany budynek zakwalifikowany jest jako niski ZL III. Do omawianego budynku, nie 
wymaga się doprowadzenia utwardzonej drogi pożarowej.  
 
13. Projektowana charakterystyka energetyczna 
 
 Technologia wykonania dodatkowej rozbudowy oraz jej zakres pozostają bez 
wpływu na charakterystykę budynku zamieszczoną w projekcie pierwotnym. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 

 

Nazwa inwestycji:  przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu  użytkowania budynku 
    Wiejskiego Domu Towarowego  
    dla potrzeb Centrum Usług Społecznościowych w Janowie 
 
Adres inwestycji:  Plac Grunwaldzki 9, 42-253 Janów 
     działka nr ewid 130, obręb Janów 
 
Inwestor:   GMINA JANÓW 
    42-253 Janów ul. Częstochowska 1 
 
 
 
 
Opracował:    Piotr Kędzierski 

mgr inż. budownictwa 
inż. architekt 
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02 
członek ŚOIIB numer SLK/BO/2251/02 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń nr 9/07/SLOKK 
członek ŚOIA numer SL-1235 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
3. Opis elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
4. Opis dotyczący przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
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 bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiająca 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń budynku Wiejskiego Domu Towarowego dla potrzeb centrum Usług 
Społecznościowych w Janowie wraz z dostosowaniem zagospodarowania terenu.
 Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu 
użytkowania pomieszczeń budynku Wiejskiego Domu Towarowego dla potrzeb Centrum Usług 
Społecznościowych w Janowie wraz z dostosowaniem zagospodarowania terenu. W zakresie 
zagospodarowania terenu przewiduje się dobudowę nowego wejścia i klatki schodowej wraz z 
szybem windowym od strony północnej. W ramach projektu zamiennego zaprojektowane 
zostały toalety dostępne z zewnątrz oraz pomieszczenie magazynowe zlokalizowane nad 
toaletami. 
 Do obsługi projektowanego budynku przewidziano 12 miejsc postojowych. 
Zaprojektowano dojścia do budynku oraz elementy malej architektury – ławki i kosze na śmieci 
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w m. Janów. Teren posesji jest ogrodzony, 
zabudowany budynkiem usługowym podlegającym opracowaniu oraz budynkami gospodarczymi 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie  
 Nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ąpienia  
 Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
/art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane/: 
- roboty budowlano montażowe o wys. powyżej 5.00 m, 
-roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzętu 
zmechanizowanego, 
- roboty budowlane transportowo montażowe ciężkich elementów prefabrykowanych, których 
masa przekracza l tonę, 
 Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bioz oraz planu bioz, prace takie wymagają opracowania przez kierownika 
budowy planu bioz. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
 Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montażowe, rozbiórkowe, prace przy 
obsłudze i konserwacji sprzętu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na 
placu składowania materiałów budowlanych na terenie budowy/może być zatrudniony wyłącznie 
pracownik, który: 
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 
 Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku bez wstępnego przeszkolenia w 
zakresie bhp. 
 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca obowiązany jest udzielić 
doraźnego instruktażu w zakresie technologii, bhp, oraz stosowania środków ochronnych. 

Wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie należy przeszkolić zgodnie z: 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część I, II, III, 
V. 
- do robót budowlanych należy używać tylko atestowanych materiałów budowlanych 
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dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spełniających wymogi polskich norm. 
- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 
- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczna i sprawna komunikacj ę, umo żliwiaj ąca szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń 
 Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika 
budowy. 
 Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montażowe, prace przy obsłudze i 
konserwacji sprzętu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na placu 
składowania materiałów budowlanych na terenie budowy/ może być zatrudniony wyłącznie 
pracownik, który: 
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 
 Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku bez wstępnego przeszkolenia w 
zakresie bhp. 
 Wyprzedzające roboty przygotowawcze w zakresie: 
- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z projektowanych przyłączy,  
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracowników w tymczasowym budynku zaplecza 
budowy. 
 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych: 
przewiduje się wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami 
informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi. 
 Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 
przeszkolonych w tym zakresie pracowników. Na budowie powinna być umieszczona tablica 
informacyjna z wykazem ważnych telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji. 
 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych: w tymczasowym budynku zaplecza budowy. 
 Uwagi końcowe: wszystkie roboty budowlano montażowe należy wykonywać zgodnie z 
projektem budowlanym, decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami BHP i pod nadzorem i 
kierownictwem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 
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Częstochowa, lipiec 2019 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 
projektanta i projektanta sprawdzającego  

projekt budowlany zamienny 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że projekt 
budowlany zamienny pn: 

Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Wiejskiego Domu 
Towarowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznościowych w Janowie 

przy ul. Placu Grunwaldzkim nr 9, 42-253 Janów 
działka numer ewid 130, obręb Janów 

opracowany dla 
GMINY JANÓW 

42-253 Janów ul. Częstochowska 1 
 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody 
zwalniają projektanta od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanej zmiany.  
 
 
 
Piotr Kędzierski 
mgr inż. budownictwa 
inż. architekt 
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02 
członek ŚOIIB numer SLK/BO/2251/02 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń nr 9/07/SLOKK 
członek ŚOIA numer SL-1235 
 

Marzena Ratajczyk 
mgr inż. architekt 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
nr 61/LOOKK/2015 członek LOOIA numer LO-0898 
 
Rafał Michalak 
mgr inż. budownictwa 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej nr 184/02 członek ŚOIIB numer SLK/BO/1161/02 
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12.11. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy  
Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne ( A,B,C ) o ilości środka gaśniczego 2 kg (lub 3 

dm³) na każde 100m² strefy pożarowej. 
 Ilość i miejsca usytuowania sprzętu należy określić w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – 
odrębne opracowanie, którą należy opracować przed oddaniem budynku do eksploatacji. 

Stanowiska ze sprzętem gaśniczym oraz usytuowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
należy oznakować zgodnie z PN.  
 
12.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo 
- gaśniczych 
 Dla budynku wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 1 x 10 dm3/s. Wodę 
do celów przeciwpożarowych zapewnia nadziemny hydranty zewnętrzny DN 80 zabudowany na 
istniejącej sieci wodociągowej w wymaganych odległościach od omawianego budynku: 
- hydrant przy ul. Przyrowskiej – odległość 32 m od obiektu projektowanego 
 
12.13. Drogi pożarowe 
 Omawiany budynek zakwalifikowany jest jako niski ZL III. Do omawianego budynku, nie 
wymaga się doprowadzenia utwardzonej drogi pożarowej.  
 
13. Projektowana charakterystyka energetyczna 
Podstawa prawna: 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 

Spis treści: 
1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 
2)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 
3)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 
4)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 
5)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 
6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 
7)  Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 
8)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2017 
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych u żytych w projekcie  
 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych  
I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna istniejaca SZ 1 0,21 0,23 Tak 
2 Ściana zewnętrzna projektowana SZ2 0,17 0,23 Tak 

 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Dach D 1 0,17 0,18 Tak 
 

III. Przegrody stropy wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Strop wewnętrzny STW 1 0,25 0,25 Tak 
 

IV. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,10 1,50 Tak 

 

 
Parametry przegród przezroczystych  

 
V. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 
[W/m2K] 

Wsp. g 
Wsp.U wg 
WT2017 
[W/m2•K] 

Wsp.g wg 
WT2017  

Warunek 
spełniony 

Umax g 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 0,80 0,70 1,10 0,35 Tak Nie 
dotyczy 
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci epło Q H,nd dla ka żdej strefy  
 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1  
Temperatura wewnętrzna strefy θi 20,0 oC 
Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 385,5 m2 
Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 5,5 W/m2 
Pojemność cieplna budynku Cm 63610800 J/K 
Stała czasowa budynku τ 63,9 h 
Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,2 - 
- aH 5,3 - 
Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Średnia temperatura 
zewnętrzna θe, oC 

-1,0 -1,0 3,3 7,6 13,5 16,6 17,5 17,9 12,9 6,6 3,8 0,7 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 
Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-3•Htr•(θi-
θe)•tm kWh/m-c 

1666 1505 1325 952 516 261 198 167 545 1063 1244 1531 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi QH,zy=10-3•Hzy•(θi-
θi,yz)•tm kWh/m-c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

1666 1505 1325 952 516 261 198 167 545 1063 1244 1531 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 662 652 1351 1586 2063 2116 2057 1875 1295 997 468 362 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm 
kWh/m-c 

1578 1425 1578 1527 1578 1527 1578 1578 1527 1578 1527 1578 

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

2240 2077 2929 3112 3641 3642 3634 3452 2822 2575 1995 1940 

γH=QH,gn/QH,ht 0,52 0,53 0,85 1,26 2,72 5,38 7,07 7,99 2,00 0,93 0,62 0,49 
γH,1 0,50 0,53 0,69 1,06 1,99 0,00 0,00 0,00 1,47 0,78 0,55 0,50 
γH,2 0,53 0,69 1,06 1,99 4,05 0,00 0,00 0,00 4,99 1,47 0,78 0,55 
fH,m 1,00 1,00 1,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 1,00 1,00 
Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, ηH,gn 

0,98 0,98 0,90 0,73 0,37 0,19 0,14 0,13 0,49 0,87 0,97 0,99 

Miesięczne zapotrzebowanie 2115, 1861, 802,3 197,2 4,37 0,08 0,02 0,01 18,85 523,1 1294, 2054,
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na energię QH,nd,n=QH,ht - 
ηH,gn•QH,gn kWh/m-c 

48 86 9 4 8 43 29 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok 8872,2 
 

Część budynku  
Zestawienie stref  

Numer 
strefy 

Nazwa strefy A f V θi 
Zapotrzebowanie na ciepło 
QH,nd 

- m2 m3 oC kWh/rok 
1 Strefa O1 385,52 1149,80 20,0 8872,19 
Całkowite zapotrzebowanie strefy ΣQH,nd [kWh/rok]  8872,19 
 
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci epłą wod ę QW,nd 

 

Obliczenia instalacja ciepłej w ody u żytkowej  
Część budynku 

Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kJ/(kg•K) 
Gęstość wody, ρW 1000 kg/m3 
Temperatura ciepłej wody, θW 55 oC 
Temperatura zimnej wody, θO 10 oC 
Współczynnik korekcyjny, kR 0,78 - 
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 385,00 m 2 
Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW 0,60 dm3/(m2•dzień) 
Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 3444,48 kWh/rok 
 
4) Tabela zbiorcza sprawno ści systemu ogrzewania i wentylacji  

 

Część budynku 
Nazwa źródła Nowe źródło ogrzewania 
Nr źródła 1 - 
Udział procentowy 100 % 
Rodzaj nośnika energii Odnawialne źródła energii - Biomasa 
Współczynnik WH 0,20 - 
Współczynnik Wel 3,00 - 
Energia użytkowa QH,nd 8872,19 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, 
zrębki), automatyczne, o mocy do 100 kW 



 

 27 

Sprawność wytwarzania ηH,g 0,70 - 

Wybrany wariant regulacji 

Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji centralnej i 
miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu 
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-
1K 

Sprawność regulacji ηH,e 0,89 - 

Wybrany wariant przesyłu 

C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego 
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi 
przewodami, armaturą i urządzeniami, które są 
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej 

Sprawność przesyłu ηH,d 0,90 - 

Wybrany wariant akumulacji Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o 
parametrach 55/45°C w przestrzeni nieogrzewanej 

Sprawność akumulacji ηH,s 0,93 - 
Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot 0,52 - 
Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok 
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5) Tabela zbiorcza sprawno ści systemu przygotowania ciepłej wody  
 
Część budynku 
Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody 
Nr źródła 1 - 
Udział procentowy 80,00 % 
Rodzaj nośnika energii Ciepło sieciowe z kogeneracji - Biomasa 
Współczynnik WW 0,15 - 
Współczynnik Wel 3,00 - 
Energia użytkowa QW,nd 2755,58 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o mocy 
nominalnej do 100 kW 

Sprawność wytwarzania ηW,g 0,98 - 

Wybrany wariant przesyłu 
Centralne podgrzewanie wody — systemy z 
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i 
przewodami rozprowadzającymi izolowanymi 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 
Sprawność przesyłu ηW,d 0,85 - 

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany 
po 2005 r. 

Sprawność akumulacji ηW,s 0,85 - 
Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot 0,58 - 
Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok 
 

Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody 
Nr źródła 2 - 
Udział procentowy 20,00 % 
Rodzaj nośnika energii Odnawialne źródła energii - Energia słoneczna 
Współczynnik WW 0,00 - 
Współczynnik Wel 3,00 - 
Energia użytkowa QW,nd 688,90 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z 
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat) 

Sprawność wytwarzania ηW,g 0,96 - 

Wybrany wariant przesyłu 

Centralne podgrzewanie wody — systemy z 
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi 
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami 
rozprowadzającymi 
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Rodzaj przesyłu ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 
Sprawność przesyłu ηW,d 0,85 - 

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany 
po 2005 r. 

Sprawność akumulacji ηW,s 0,85 - 
Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot 0,49 - 
Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok 

6) Tabela zbiorcza sprawno ści systemu o świetlenia  
 
Część budynku 
Nazwa źródła Nowe źródło światła 
Nr źródła 1 - 
Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 
Współczynnik WL 3,00  

Współczynnik Wel 3,00 - 
Energia użytkowa El,i% 9800,00 kWh/rok 
Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 385,52 m2 
Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 1800,00 h/rok 
Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 
Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie 
Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 
Rodzaj regulacji Ręczna 
Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 
Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie 

Nie 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - 
Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok 
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7) Tabela zbiorcza wyników energii u żytkowej, ko ńcowej i pierwotnej  
 
Część budynku 

Ogrzewanie   i wentylacja  
Nr źródła Nazwa źródła QU,H QK,H QP,H 
  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 
1 Nowe źródło ogrzewania 8872,19 17014,42 3402,88 
Suma 8872,19 17014,42 3402,88 
 

Przygotowanie ciepłej wody  
Nr źródła Nazwa źródła QU,W QK,W QP,W 
  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 
1 Nowe źródło ciepłej wody 2755,58 4725,75 708,86 
2 Nowe źródło ciepłej wody 688,90 1407,06 0,00 
Suma 3444,48 6132,80 708,86 
 

Oświetlenie wbudowane  
Nr źródła Nazwa źródła QU,L QK,L QP,L 
  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 
1 Nowe źródło światła - 9800,00 29400,00 
Suma - 9800,00 29400,00 
 

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 31,99 kWh/(m2•rok) 
Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 85,58 kWh/(m2•rok) 
Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 33511,75 kWh/rok 
Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na 
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af 

87,04 kWh/(m2•rok) 
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Budynek referencyjny wg WT2017  
Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 385,00 m 2 
Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

EPH+W 60,00 kWh/(m 2•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
oświetlenia 

∆ EPL 50,00 kWh/(m 2•rok) 

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

EPmax 110,00 kWh/(m 2•rok) 

 
Spraw dzenie warunku na EP  
EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 
80,03 < 110,00 Warunek spełniony 
 
8) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2017  
 
 
 

 
 
Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 
Warunek izolacyjności cieplnej przegród Tak   

Warunek powierzchni okien Tak   

Warunek EP < EPmax Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   
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ANALIZA POROWNAWCZO ŚRODOWISKOWA  

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 

2. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 

3. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 

4. Charakterystyka źródeł energii systemu oświetlenia wbudowanego 

5. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 

6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 
1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 
 
1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i 
wentylacji 
 
1.1.1. System projektowany 
 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok]  

1 Odnawialne źródła energii - Biomasa 100,0 8872,2 

 
1.1.2. System alternatywny 
 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok]  
1 Odnawialne źródła energii - Biomasa 80,0 7097,7 
2 Odnawialne źródła energii - Energia słoneczna 20,0 1774,4 
 
1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania 
ciepłej wody 
 
1.2.1. System projektowany 
 
Lp.  Rodzaj paliwa  Udział %  QW,nd [kWh/rok]  
1 Ciepło sieciowe z kogeneracji - Biomasa 80,0 2755,6 
2 Odnawialne źródła energii - Energia słoneczna 20,0 688,9 
 
1.2.2. System alternatywny 
 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok]  
1 Ciepło sieciowe z kogeneracji - Biomasa 80,0 2755,6 
2 Odnawialne źródła energii - Energia słoneczna 20,0 688,9 
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1.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu oświetlenia 
wbudowanego 
 
1.3.1. System projektowany 
 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QL,nd  [kWh/rok]  

1 Energia elektryczna - Sieć elektroenergetyczna 
systemowa 100,0 9800,0 

 
2. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 
 
2.1. Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa Udział 
% ηH,tot  Hu Jedn. QK,H 

[kWh/rok]  
Zużycie 
paliwa B  

Jedn.  

Odnawialne źródła energii - 
Biomasa 100,0 0,52 4,28 kWh/k

g 17014,4 3975,3 kg/rok 

 
2.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

Rodzaj paliwa 
Udział 
% ηH,tot  Hu Jedn. 

QK,H 
[kWh/rok] 

Zużycie 
paliwa B Jedn.  

Odnawialne źródła energii - 
Biomasa 

80,0 0,52 4,28 kWh/k
g 

13611,5 3180,3 kg/rok 

Odnawialne źródła energii - 
Energia słoneczna 20,0 0,80 1,00 MJ/kg 2230,5 8029,8 kWh/ro

k 
 
2.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego 
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Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu ogrzewania i wentylacji 
 
3. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 
 
3.1. Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa Udział 
% ηW,tot  Hu Jedn. QK,W 

[kWh/rok]  
Zużycie 
paliwa B  Jedn.  

Ciepło sieciowe z kogeneracji - 
Biomasa 

80,0 0,58 1,00 kWh/k
Wh 

4725,7 4725,7 kWh/ro
k 

Odnawialne źródła energii - 
Energia słoneczna 20,0 0,49 1,00 kWh/k

Wh 1407,1 1407,1 kWh/ro
k 

 
3.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

Rodzaj paliwa Udział 
% ηW,tot  Hu Jedn. QK,W 

[kWh/rok]  
Zużycie 
paliwa B  

Jedn.  

Ciepło sieciowe z kogeneracji - 
Biomasa 80,0 0,58 1,00 kWh/k

Wh 4725,7 4725,7 kWh/ro
k 

Odnawialne źródła energii - 
Energia słoneczna 

20,0 0,49 1,00 kWh/k
Wh 

1407,1 1407,1 kWh/ro
k 

 
3.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego 
 



 

 35 

 
Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu przygotowania ciepłej wody 
 
4. Charakterystyka źródeł oświetlenia systemu oświetlenia wbudowanego 
 
4.1. Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa Udział 
% ηL,tot  Hu Jedn. QK,L [kWh/rok]  Zużycie 

paliwa B  
Jedn.  

Energia elektryczna - Sieć 
elektroenergetyczna systemowa 100,0 1,00 1,00 kWh/k

Wh 9800,0 9800,0 kWh/ro
k 

 
4.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

Rodzaj paliwa Udział 
% ηL,tot  Hu Jedn. QK,L [kWh/rok] Zużycie paliwa 

B 
Jedn.  
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Energia elektryczna - Sieć 
elektroenergetyczna systemowa 

100,0 1,00 1,00 kWh/k
Wh 

9800,0 9800,0 kWh/ro
k 

 
4.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego 
 

 
Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu oświetlenia wbudowanego 
 
5. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 
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6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 
Informacje uzupełniające:... 
 
6.1. Budynek projektowany 
 

System ogrzewania i wentylacji  
Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Odnawialne źródła 
energii - Biomasa 

kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 109,7600
00 

0,000000 0,000000 0,000000

System przygotowania ciepłej wody  
Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Ciepło sieciowe z 
kogeneracji - 
Biomasa 

kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 
96,00000

0 0,000000 0,000000 0,000000

Odnawialne źródła 
energii - Energia 
słoneczna 

kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

 
6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

System ogrzewania i wentylacji  
Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Odnawialne źródła 
energii - Biomasa 

kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 109,7600
00 

0,000000 0,000000 0,000000

Odnawialne źródła 
energii - Energia 
słoneczna 

kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

System przygotowania ciepłej wody  
Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Ciepło sieciowe z 
kogeneracji - 
Biomasa 

kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 
96,00000

0 0,000000 0,000000 0,000000

Odnawialne źródła 
energii - Energia 
słoneczna 

kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

 
 
 

 


