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A  PROJEKT BUDOWLANY 

 
1. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 
 

1.1. Położenie i obszar. 
 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Kórniku, przy ul. Poznańskiej 2, na 
działce  nr ewid. 355, będącej własnością Powiatu Poznańskiego, a w trwałym zarządzie 
Zespołu Szkół w Kórniku, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 2, 62-035 Kórnik. 
Ukształtowanie wysokościowe działki jest mało zróżnicowane i kształtuje się na 
poziomie rzędnej 68,10m n.p.m. 
Działka nr 355 jest zapisana w Księdze Wieczystej nr 33454 i ma powierzchnię: 
1709,00m2. 
Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.  
Działka znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej historycznego 
założenia urbanistycznego m. Kórnik-Bnin, wpisanego do rejestru zabytków pod 
nr 2199/A decyzją z dnia 18 września 1990r., na obszarze AZP 56-29. 
 

1.2. Sąsiedztwo i zabudowa istniejąca. 
 
Działka jest zabudowana trzema budynkami niskimi przeznaczonymi do celów 
oświatowych. W budynkach mieści się Zespół Szkół. Łączna powierzchnia 
zabudowy wynosi 824,0m2. Maksymalną wysokość wynoszącą około 11,0m ma 
budynek lekcyjny - dwukondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym. 
1.2.1. Budynek lekcyjny; 
- powierzchnia zabudowy – 449,50 m2; 
- krótka charakterystyka budynku – budynek lekcyjny składa się z dwóch części tzw. 
„starej i nowej”. Część „stara” jest dwukondygnacyjna z poddaszem częściowo 
użytkowym z dachem dwuspadowym płaskim o kącie nachylenia 18o, na konstrukcji 
drewnianej, pokrytym papą na deskowaniu, niepodpiwniczona. Budynek „nowy” jest 
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze stropodachem z płyt betonowych 
prefabrykowanych kanałowych, z izolacją cieplną, pokryty papą.  
1.2.2. Budynek socjalno-lekcyjny; 
- powierzchnia zabudowy – 156,10 m2; 
- krótka charakterystyka budynku – budynek socjalno-lekcyjny jest parterowy 
niepodpiwniczony z dachem płaskim o konstrukcji żelbetowej, jednospadowym, z 
izolacją cieplną, pokryty papą.  
1.2.3. Budynek Sali gimnastycznej z częścią administracyjną; 
- powierzchnia zabudowy – 218,30 m2; 
- krótka charakterystyka budynku – budynek Sali gimnastycznej jest obiektem 
parterowym, częściowo podpiwniczonym (w obrębie szatni), z dachem dwuspadowym 
płaskim na konstrukcji drewnianej, pokrytym papą na deskowaniu. Część 
administracyjna parterowa z dachem jednospadowym, pokrytym papą.  



 
 

Na sąsiednich działkach w architekturze zwartej i rozproszonej usytuowane są budynki 
mieszkalne oraz gospodarcze.  
 

1.3. Warunki gruntowo-wodne, 
Rozbudowywany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, która 
obejmuje obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i 
prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 
fundamentów – fundamenty nie ulegają zmianie. 
 

1.4. Komunikacja, dojścia, dojazdy. 
 

Budynek lekcyjny usytuowany jest wzdłuż drogi gminnej ul. Poznańskiej o nawierzchni 
bitumicznej z chodnikami z kostki brukowej. Dojścia i dojazdy do budynku od strony 
podwórza z kostki typu poz-bruk – nie ulegają zmianie.  
 

1.5. Uzbrojenie terenu. 
Istniejąca instalacja elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa oraz kanalizacja 
sanitarna  i deszczowa doprowadzone i podłączone do budynku od strony frontowej 
zachodniej i od strony dziedzińca (wschodniej). Ogrzewanie budynku centralne z 
lokalnej kotłowni gazowej usytuowanej w piwnicy budynku lekcyjnego (część nowa). 
Budynek wyposażony jest również w instalację odgromową. 
Woda opadowa odprowadzona jest za pomocą rynien i rur spustowych do istniejącej 
kanalizacji deszczowej- uzbrojenie terenu nie ulega zmianie.  

 
1.6. Bilans powierzchni działki. 

L.p. Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia 
Procentowo do pow. 
działki 

  [m2] [%] 

1. Zabudowa razem : 
W tym : 

– bud. lekcyjny, 
– socjalno-lekcyjny, 

– sala gimnastyczna z częścią 
administracyjną,  

  

823,90 
 

449,50 
156,10 

 
218,30 

48,21 
 

26,30 
9,13 

 
12,78 

   2. Pozostałe utwardzenia, zieleń 885,00 51,79 
 Razem: 1709,00 100,00 

 Powierzchnia opracowanego terenu  
1709,00 

 
100,00 

 
W stosunku do stanu istniejącego nie zostanie dodatkowo zajęta powierzchnia terenu. 
Bilans terenu pozostaje bez zmian.   



 
 

 
    

2. OPIS INWENTARYZACYJNY. 
 
Budynek lekcyjny przy ul. Poznańskiej 2 w Kórniku wraz z dwoma pozostałymi 
budynkami – budynkiem socjalno lekcyjnym oraz budynkiem Sali gimnastycznej z 
częścią administracyjną tworzą kompleks, w którym zlokalizowano Zespół Szkół.  
Budynek lekcyjny składa się z dwóch części tzw. „starej i nowej”. Część „stara” jest 
dwukondygnacyjna z poddaszem częściowo użytkowym z dachem dwuspadowym 
płaskim o kącie nachylenia 18o, na konstrukcji drewnianej, pokrytym papą na 
deskowaniu, niepodpiwniczona. Budynek „nowy” jest dwukondygnacyjny, 
podpiwniczony, ze stropodachem z płyt prefabrykowanych kanałowych, z izolacją 
cieplną, pokryty papą. 
Budynek lekcyjny tzw. część stara, założony jest na formie prostokąta o wymiarach 
24,08[m] x 13,27[m], a część nowa w kształcie trapezu o podstawach 11,27[m] i 9,44[m] 
oraz wysokości trapezu 13,27[m]. 
Wejścia do budynku zlokalizowane są od strony frontowej (zachodniej) – do części 
lekcyjnej oraz od podwórza od strony wschodniej dwa wejścia – do budynku lekcyjnego 
oraz oddzielne wejście z zewnątrz do kotłowni zlokalizowanej w piwnicy tzw. części 
nowej budynku.  
 

2.1. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne budynku lekcyjnego część 
tzw. stara: 

 

− Fundamenty wykonane jako ławy kamienne ze spoiwem cementowo-
wapiennym, szerokość ław fundamentowych wynosi około 60-70cm, spód ławy 
około 80cm poniżej terenu. 

− Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Grubość 
ścian podłużnych na parterze wynosi 63cm, na piętrze 52cm. Ściany szczytowe 
o grubości 51cm  na zaprawie wapiennej, otynkowane z zewnątrz tynkiem 
cementowo wapiennym. 

− Ściany wewnętrzne wymurowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej o 
grubości 48cm w obrębie parteru i 41cm na piętrze, otynkowane. 

− Schody wewnętrzne, w budynku znajdują się dwie klatki schodowe o 
konstrukcji żelbetowej. Jedne schody prowadzą z parteru na piętro, stopnie 
obłożone są płytami granitowymi. Drugie schody prowadzą z parteru poprzez 
piętro na poddasze budynku, stopnie obłożone są płytami lastrykowymi.  

− Stropy drewniane, między belkami wełna mineralna (strop nad parterem) i 
granulat styropianowy (strop nad piętrem). Belki stropowe o przekroju w 
parterze 19*29cm, na piętrze 20*25cm. Rozstaw belek 80-130cm. Na poddaszu 
wykonany jest podciąg wieszakowy oraz dwie drewniane belki nadciągowe dla 
wzmocnienia stropu nad piętrem. 

− Dach płaski dwuspadowy o pochyleniu 18°, kryty papą na deskowaniu (grub. 
25cm). 



 
 

− Więźba dachowa drewniana typu płatwiowo-kleszczowego z dwoma ściankami 
stolcowymi obmurowana ścianą kolankową. Szczegółowe przekroje elementów 
podano na rysunkach więźby dachowej. 

− Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane. 

− Stolarka okienna z PCV, okna dwuskrzydłowe łukowe z szybami zespolonymi. 

− Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej. 

− Stolarka drzwiowa zewnętrzna z profili PCV, drzwi płycinowe, dwoje drzwi z 
naświetlami łukowymi.  

− Kraty w oknach (niektórych) stalowe. 

− Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny. Budynek został poddany przed kilkoma 
laty termomodernizacji. Ściany zewnętrzne zostały docieplone płytami 
styropianowymi mocowanymi do ścian na klej oraz kołki. Płyty zostały pokryte 
siatką zatopioną w warstwie zaprawy klejowej. Powierzchnia ścian została 
pokryta tynkiem mineralnym oraz pomalowana farbami. Kolorystyka elewacji w 
odcieniach żółci, cokół beżowy. Brakuje docieplenia ściany szczytowej ponad 
dachem od strony części dobudowanej tzw. nowej.  

− Kominy murowane z cegły pełnej, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym na 
całej wysokości. 

− Schody zewnętrzne betonowe obłożone płytkami gresowymi. 
 

2.2. Elementy wykończeniowe wewnętrzne budynku lekcyjnego część tzw.  
stara: 

 

− Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. 

− Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi oraz do wys. 150cm 
lamperia olejna.  

− W obrębie parteru posadzki cementowe z warstwami izolacji 
przeciwwilgociowej i cieplnej, wykończone wykładzinami z PCV.  

− W obrębie piętra podłogi drewniane wykończone wykładzinami z PCV. 

− Na poddaszu podłogi drewniane w większości wykończone wykładzinami z 
PCV. 

− Stolarka drzwiowa wewnętrzna, drzwi płytowe okleinowane.  

− Posadzki korytarza oraz klatek schodowych obłożone płytkami gresowymi i 
lastrykowymi. 

 

2.3. Wyposażenie budynku lekcyjnego część tzw. stara w instalacje: 
 

− Instalacja elektryczna. 

− Instalacja centralnego ogrzewania zasilanego z kotłowni gazowej zlokalizowanej 
w piwnicy tzw. części nowej budynku. 

− Instalacja wod.-kan.. 

− Instalacja gazowa. 

− Instalacja odgromowa.  



 
 

 

2.4. Uwagi końcowe: 
 

Ze względu na funkcjonowanie obiektu podczas prac inwentaryzacyjnych oraz ich 
zabudowanie, nie było możliwości dostępu do wielu elementów konstrukcyjnych. W 
związku z tym może wystąpić prawdopodobieństwo konieczności wprowadzenia 
pewnych zmian do przyjętych założeń na etapie inwentaryzacji i projektowania 
adaptacji poddasza na cele administracyjno-socjalne. Dlatego w przypadku 
przystąpienia do prowadzenia robót, należy je prowadzić szczególnie starannie, przy 
stałej współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz projektantami.  
 
 
3. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODDASZA BUDYNKU 

LEKCYJNEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE.   
 
           Poddasze budynku lekcyjnego jest częściowo użytkowe. Obecnie znajduje się 
tam jedno pomieszczenie biurowe oraz kilka pomieszczeń gospodarczych i duży hol. Na 
poddasze prowadzą schody żelbetowe obłożone płytami lastrykowymi. Łączna 
powierzchnia poddasza (wg pow. podłogi) wynosi 226,00m2. Podłoga wykonana jest na 
stropie o konstrukcji z belek drewnianych. Więźba dachowa drewniana o układzie 
płatwiowo-kleszczowym z dwoma ściankami stolcowymi obmurowana ścianką 
kolankową. Belki stropowe o przekroju nad piętrem 20*25cm. Rozstaw belek 80-130cm. 
Na poddaszu wykonany jest podciąg wieszakowy oraz dwie drewniane belki 
nadciągowe dla wzmocnienia stropu nad piętrem. Najpoważniejsze prace jakie należy 
wykonać, aby zmienić sposób użytkowania poddasza na cele administracyjno-socjalne 
to wymiana stropu drewnianego na strop stalowo-ceramiczny typu Kleina. Oprócz 
wymiany stropu należy rozebrać wszystkie drewniane ścianki działowe i wykonać nowe 
jak pokazano na rysunku koncepcji zagospodarowania poddasza. Należy wykonać 
wszystkie instalacje wewnętrzne od nowa, a także uwzględnić częściową modernizację 
instalacji elektrycznej na piętrze (po wymianie stropu). Na poddaszu projektuje się 
biuro księgowej, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, gabinet 
pedagoga szkolnego oraz salkę do spotkań. Ponadto zostaną zlokalizowane 
pomieszczenia toalety z wc oraz pomieszczenia gospodarcze i korytarz. W 
pomieszczeniach na poddaszu będą przebywać  na pobyt stały 3 osoby (księgowa, 
dyrektor, sekretarka). Dodatkowo na pobyt czasowy będą przebywać 2 osoby 
(wicedyrektor, pedagog szkolny). Zestawienie powierzchni projektowanych 
pomieszczeń przedstawiono w poniższej tabeli. Bryła budynku nie ulega zmianie. 
 

Poddasze  : 
  

Oznacz. 
pom. 

Nazwa 
pomieszczenia 

Pow. pos. w m2 Pow. użytkowa w m2 

1/3 Schody istniejące 14,24 14,24 
2/3 Korytarz 26,59 26,59 



 
 

3/3 Salka 16,99 12,08 
4/3 Pom. gosp. 13,39 4,92 
5/3 Pom. gosp. 13,28 4,87 
6/3 Toaleta 4,59 4,59 
7/3 WC 4,40 4,40 
8/3 Biuro 17,34 17,34 
9/3 Pom. gosp. 14,69 9,75 

10/3 Gabinet 23,37 22,36 
11/3 Gabinet 27,88 26,88 
12/3 Sekretariat 29,01 27,92 
13/3 Gabinet 20,44 18,95 

Razem  226,21 194,89 
 
 
 
 
4.  OCENA TECHNICZNA BUDYNKU 

 
Budynek lekcyjny przy ul. Poznańskiej 2 w Kórniku wraz z dwoma pozostałymi 

budynkami – budynkiem socjalno lekcyjnym oraz budynkiem sali gimnastycznej z 
częścią administracyjną tworzą kompleks, w którym zlokalizowano Zespół Szkół. 
Ocena techniczna dotyczy części tzw. starej budynku lekcyjnego, w którym planowana 
jest adaptacja poddasza na cele administracyjno-socjalne. Należy określić stan budynku 
lekcyjnego uwzględniając jego wiek i okres użytkowania za dość dobry. Budynek 
nadaje się do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych 
poddasza. Planowane prace budowlane na obiekcie są możliwe do wykonania i muszą 
obejmować wymianę stropu drewnianego nad piętrem na strop stalowo ceramiczny 
Kleina. Dodatkowe obciążenia ścian budynku nie przekroczą granicznych wartości 
wytrzymałości gruntu w poziomie posadowienia. W części adaptowanej poddasza 
należy wykonać nowe instalacje – elektryczną, centralnego ogrzewania oraz instalację 
wod.-kan. do pomieszczeń sanitarnych. Szczegółowe rozwiązania techniczne zawarte 
zostaną w dokumentacji projektowej. 
 

− Fundamenty wykonane jako ławy kamienne ze spoiwem cementowo-
wapiennym, szerokość ław fundamentowych wynosi około 60-70cm, spód ławy 
około 80cm poniżej terenu – stan dobry. 

− Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Grubość 
ścian podłużnych na parterze wynosi 63cm, na piętrze 52cm. Ściany szczytowe 
o grubości 51cm  na zaprawie wapiennej, otynkowane z zewnątrz tynkiem 
cementowo wapiennym – stan dobry. 

− Ściany wewnętrzne wymurowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej o 
grubości 48cm w obrębie parteru i 41cm na piętrze, otynkowane – stan dobry. 

− Schody wewnętrzne, w budynku znajdują się dwie klatki schodowe o 
konstrukcji żelbetowej. Jedne schody prowadzą z parteru na piętro, stopnie 
obłożone są płytami granitowymi. Drugie schody prowadzą z parteru poprzez 



 
 

piętro na poddasze budynku, stopnie obłożone są płytami lastrykowymi – stan 
dobry.  

− Stropy drewniane, między belkami wełna mineralna (strop nad parterem) i 
granulat styropianowy (strop nad piętrem). Belki stropowe o przekroju w 
parterze 19*29cm, na piętrze 20*25cm. Rozstaw belek 80-130cm. Na poddaszu 
wykonany jest podciąg wieszakowy oraz dwie drewniane belki nadciągowe dla 
wzmocnienia stropu nad piętrem – stan stropu zły. 

− Dach płaski dwuspadowy o pochyleniu 18°, kryty papą na deskowaniu (grub. 
29cm) –stan dostateczny. 

− Więźba dachowa drewniana typu płatwiowo-kleszczowego z dwoma ściankami 
stolcowymi obmurowana ścianką kolankową – stan dostateczny wymagane będą 
naprawy oraz impregnacja. 

− Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane – stan dobry. 

− Stolarka okienna z PCV, okna dwuskrzydłowe łukowe z szybami zespolonymi –
stan dobry. 

− Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej – stan dobry. 

− Stolarka drzwiowa zewnętrzna z profili PCV, drzwi płycinowe, dwoje drzwi z 
naświetlami łukowymi – stan dobry.  

− Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny. Budynek został poddany przed kilkoma 
laty termomodernizacji. Ściany zewnętrzne zostały docieplone  płytami 
styropianowymi mocowanymi do ścian na klej oraz kołki. Płyty zostały pokryte 
siatką zatopioną w warstwie zaprawy klejowej. Powierzchnia ścian została 
pokryta tynkiem mineralnym oraz pomalowana farbami. Kolorystyka elewacji w 
odcieniach żółci, cokół beżowy – stan dobry, ale brakuje docieplenia ściany 
szczytowej ponad dachem od strony części dobudowanej tzw. nowej.  

− Kominy murowane z cegły pełnej, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym na 
całej wysokości – wymagają przemurowania i otynkowania. 

− Schody zewnętrzne betonowe obłożone płytkami gresowymi – stan dobry. 
 
      Opracował: 

 
 

 
 
 
 
5. OPIS TECHNICZNY 
 
5.1 Sprawy formalno - prawne 
 

• Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, 
 

• Program użytkowy Inwestora, 
 

• Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora, 



 
 

 
• Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

 
• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000, 

 
• Inwentaryzacja budynku istniejącego, 

 
•    Wizja lokalna w terenie, 

 
• Normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania budynków. 

 
 
5.2. Dane ewidencyjne 
 
 
Obiekt:  Budynek lekcyjny, piętrowy z poddaszem częściowo 

użytkowym, niepodpiwniczony 
 
Adres budowy: Kórnik, ul. Poznańska 2,        
                                                         nr ewid. dz.355, obręb Kórnik,  gmina Kórnik  
 
Inwestor:  Zespół Szkół 

ul. Poznańska 2 
 62 – 035 Kórnik 
   
                                
 
5.3. Dane liczbowe inwestycji 
 
Powierzchnia: 

Powierzchnia działki nr ewid. 355:  1709,00m2 

Powierzchnia zabudowy: - istn.   449,50m2 
  

Powierzchnia użytkowa:  - istn. 621,90m2  

 - proj.  195,00m2 

 -RAZEM:  816,90m2 

Kubatura: - istn. 2852,00 m3 

  

5.4. Opis lokalizacyjno – architektoniczny 
 
Zaprojektowano przebudowę i adaptację poddasza budynku lekcyjnego z pomieszczeń 
gospodarczych na pomieszczenia administracyjno-socjalne zlokalizowanego przy ul. 
Poznańskiej 2 w Kórniku. Budynek lekcyjny jest budynkiem dwukondygnacyjnym z 
poddaszem, niepodpiwniczonym. Dach budynku dwuspadowy o kącie nachylenia 
18º(33%), maks. wysokość budynku od poziomu terenu przed głównym wynosi około 
10,50m n.p.t. Istniejąca bryła budynku pozostaje bez zmian. Poddasze budynku 



 
 

lekcyjnego jest częściowo użytkowe. Obecnie znajduje się tam jedno pomieszczenie 
biurowe oraz kilka pomieszczeń gospodarczych i duży hol. Na poddasze prowadzą 
schody żelbetowe obłożone płytami lastrykowymi. Łączna powierzchnia poddasza (wg 
pow. podłogi) wynosi 226m2. Podłoga wykonana jest na stropie o konstrukcji z belek 
drewnianych. Więźba dachowa drewniana o układzie płatwiowo-kleszczowym z 
dwoma ściankami stolcowymi obmurowana ścianką kolankową. Belki stropowe o 
przekroju nad piętrem 20*25cm. Rozstaw belek 80-130cm. Na poddaszu wykonany jest 
podciąg wieszakowy oraz dwie drewniane belki nadciągowe dla wzmocnienia stropu 
nad piętrem. Najpoważniejsze prace jakie należy wykonać, aby zmienić sposób 
użytkowania poddasza na cele administracyjno-socjalne to wymiana stropu 
drewnianego na strop stalowo-ceramiczny typu Kleina. Oprócz wymiany stropu należy 
rozebrać wszystkie drewniane ścianki działowe i wykonać nowe jak pokazano na 
rysunku projektu zagospodarowania poddasza. Należy wykonać wszystkie instalacje 
wewnętrzne od nowa, a także uwzględnić częściową modernizację instalacji 
elektrycznej na piętrze (po wymianie stropu). Na poddaszu projektuje się biuro 
księgowej, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, gabinet pedagoga 
szkolnego oraz salkę do spotkań. Ponadto zostaną zlokalizowane pomieszczenia toalety 
z wc oraz pomieszczenia gospodarcze i korytarz. W pomieszczeniach na poddaszu będą 
przebywać  na pobyt stały 3 osoby (księgowa, dyrektor, sekretarka). Dodatkowo na 
pobyt czasowy będą przebywać 2 osoby (wicedyrektor, pedagog szkolny).  
Wjazd na posesję, dojścia do budynku, drogi wewnętrzne wyłożone są kostką brukową 
betonową i nie podlegają zmianom. Pozostałą część terenu podwórza stanowi trawnik. 
Dostęp do drogi publicznej – budynek zlokalizowany w granicy działki z ulicą 
Poznańską oraz od strony podwórza istniejącym zjazdem z drogi gminnej. 
Zagospodarowanie działki nie ulega zmianie. Budynek posiada wszystkie media. Woda 
opadowa z dachu odprowadzona jest za pomocą rynien i rur spustowych do kanalizacji 
deszczowej.  
W przebudowywanej części budynku, będącej zakresem opracowania zaprojektowano 
wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorami mechanicznymi. 
 
 
5.5. Opis elementów konstrukcyjnych i architektonicznych 
 
5.5.1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWN. – ISTN. I PROJ. 
 
Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Grubość ścian 
podłużnych na parterze wynosi 63cm, na piętrze 52cm. Ściany szczytowe o grubości 
51cm  na zaprawie wapiennej, otynkowane z zewnątrz tynkiem cementowo wapiennym. 
Ściany wewnętrzne wymurowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej o grubości 
48cm w obrębie parteru i 41cm na piętrze, otynkowane. 
Budynek został poddany przed kilkoma laty termomodernizacji. Ściany zewnętrzne 
zostały docieplone  płytami styropianowymi mocowanymi do ścian na klej oraz kołki. 
Płyty zostały pokryte siatką zatopioną w warstwie zaprawy klejowej. Powierzchnia 
ścian została pokryta tynkiem mineralnym oraz pomalowana farbami. Kolorystyka 
elewacji w odcieniach żółci, cokół beżowy – stan dobry, ale brakuje docieplenia ściany 
szczytowej ponad dachem od strony części dobudowanej tzw. nowej.  



 
 

 
5.5.2 ŚCIANKI DZIAŁOWE – ISTN. I PROJ. 

 
Istniejące na poddaszu ścianki działowe drewniane należy rozebrać. Część ścianek 
obustronnie obita deskami gr. 25mm i obłożona trzciną i otynkowana. Na poddaszu 
ścianki działowe wznosić z płyt 2x g-k o grubości 12,5mm na ruszcie stalowym z 
wypełnieniem wełną mineralną (izolacją akustyczną). 
Uwaga: Wszystkie wnęki i bruzdy instalacyjne wymiarami dostosować do 
montowanych w nich elementów i urządzeń.  
 

5.5.3 KOMINY – ISTN. 
 

Istniejące kominy z cegły ponad dachem należy rozebrać i przemurować oraz 
otynkować.  Od stropu na piętrem do dachu należy wykonać nowe tynki cem.-wap.  
Kominy w budynku objętym przebudową służą do wentylacji grawitacyjnej 
pomieszczeń.  
Wskazane na rzucie poddasza kanały wentylacyjne wyprowadzić w przestrzeni 
nieużytkowej poddasza rurami Spiro, a następnie kominkami wentylacyjnymi ponad 
połać dachu. 
Uwagi: Kanały wentylacyjne przechodzące przez strefę nieogrzewaną należy izolować 
termicznie np. warstwą wełny gr. min. 10cm. 
 

5.5.4 PRZEMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ – PROJ. 

W ścianach nośnych pod oparcie wszystkich nadproży prefabrykowanych należy 
wykonać przemurowanie z min. 3 warstw cegły pełnej. Wszystkie przemurowania 
wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki 5MPa. 
 

5.5.5 NADPROŻA PREFABRYKOWANE POZ. 3.13 – PROJ. 

 
Jako nadproża drzwiowe przyjęto prefabrykowane nadproża strunobetonowe (np. 
nadproża strunobetonowe SBN 120 firmy Konbet). Minimalna głębokość oparcia belki: 
10cm, dla ścian gr. 25cm – po 2 szt., gr. 41cm – po 3szt.  
Przy osadzaniu nadproży w części istniejącej obiektu należy zapewnić doleganie 
nadproża do istniejącego muru całą płaszczyzną oparcia. 
Rozwiązaniem alternatywnym są nadprożowe belki żelbetowe typu L-19. 
 

 

 

5.5.6 STROP NAD PIĘTREM – ISTN. I PROJ. 
 

Strop nad piętrem w części objętej przebudową wykonany jest z drewnianych belek. 
Należy go rozebrać i wykonać strop stalowo ceramiczny Kleina. W tym celu należy 
zdemontować wykładzinę PCV, płyty OSB 2x10mm na ruszcie drewnianym, usunąć 



 
 

konstrukcję wieszakową oraz belki nadciągowe, które stanowiły wzmocnienia stropu 
drewnianego.  Następnie usunąć zasypkę z granulatu styropianowego, rozebrać ślepy 
pułap oraz deski sufitowe. W dalszej kolejności wymontowywać belki stropowe 
najmniej obciążone słupami więźby dachowej. Belki te zastąpić stalowymi. Płatwię i 
murłatę podstemplować opierając słupki na stalowych belkach z obu stron belki 
drewnianej pod słupem więźby. Podklinować, unieść ok. 0,5÷1,0cm i przedmiotową 
belkę wymienić na stalową. Demontowane belki drewniane można przeciąć, ale 
najpierw należy je właściwie podstemplować. Do wykonania stropu stalowo 
ceramicznego należy zastosować dwuteowniki zwykłe walcowane ze stali I 220, 
oznaczone jako POZ. 1.1, POZ. 1.2 i POZ. 1.3. Pomimo, iż zgodnie z 
przeprowadzonymi obliczeniami można by zastosować różne przekroje belek, przyjęto 
jeden rodzaj ze względów ekonomiczno wykonawczych. Belki stalowe opiera się na 
murze w wykutych gniazdach. Niepotrzebne gniazda po usuniętych belkach stropowych 
zamurować cegłą ceramiczną pełną kl. 10MPa na zaprawie marki 5MPa. W przypadku 
gdy projektowana belka stropowa wypadnie w miejscu istniejącej, należy wykorzystać 
istniejące gniazda. Belki osadzać na betonowej podlewce szybkowiążącej z betonu 
C20/25, grubości około 15cm. Końce belek powlekać mlekiem cementowym w celu 
zabezpieczenia od rdzy. Gniazdo z belką wypełnia się betonem C20/25. W razie 
konieczności należy przemurować mur na kilka warstw cegieł znajdujących się pod lub 
nad gniazdem. 
Wykonanie płyty ceramicznej stropu Kleina. 
Należy wykonać płytę półciężką z cegły ceramicznej pełnej kl. 10MPa, należy użyć 
zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem 5kg wapna hydratyzowanego, na 50kg cementu. 
Cegły układać na deskowaniu szczelnym, podwieszonym do belek drutem Ø 6mm ( na 
deskowanie można zużyć deski z rozbiórek podłóg). Zbrojenie płyty  Ø 6mm  St0S – 
1cm od spodu, w każdej spoinie prostopadle do belek stropowych. Cegły oparte na 
dolnej półce belki stropowej należy przyciąć. Grubość spoin poprzecznych do belek - 
1cm, wykonać mijankowo. Grubość spoin podłużnych – 1,5cm. Stopki dolne belek 
owinąć siatką stalową cięto ciągnioną lub Rabitza i otynkować na grubość min. 2,5cm. 
W tym celu spód płyty ceglanej opuścić względem spodu belek o 1cm. Po ułożeniu 
cegieł całość płyty zalać rzadką zaprawą aby całkowicie wypełnić wszystkie spoiny i 
styki płyty z belkami.  
 

UWAGA:  
1. Belki stropowe należy układać w rozstawie zgodnie z przedstawionym na 

rysunkach. 
2. Należy zastosować podpory montażowe więźby dachowej.  
3. Minimalna głębokość oparcia belek na ścianie wynosi 23,0cm. 
4. Maksymalne charakterystyczne obciążenie użytkowe stropu wynosi 

2,5kN/m2.  
Opis rozpatrywać łącznie z rys. Schemat stropu nad piętrem K-1. 

 
5.5.7 DACH – ISTN.  
 
Dach nad budynkiem płaski, dwuspadowy o kącie nachylenia 18º(33%) z dwoma 
wyłazami dachowymi. Dach kryty papą na deskowaniu (grub. 25cm). Więźba dachowa 
drewniana typu płatwiowo-kleszczowego z dwoma ściankami stolcowymi obmurowana 



 
 

ścianką kolankową. Szczegółowe przekroje elementów podano na rysunkach więźby 
dachowej. Konstrukcja dachu pozostaje bez zmian. Po dokonaniu rozbiórek należy 
ocenić każdy element i w razie stwierdzenia złego stanu dokonać wymiany lub 
wzmocnienia. W połaci dachu zostaną zamontowane okna połaciowe oraz wyłazy 
dachowe. Przy oknach połaciowych i kominach zastosować wymiany 8x20cm. 
Wszystkie  elementy  drewniane  należy  zabezpieczyć  przed korozją chemiczną, 
biologiczną i przeciwogniowo odpowiednimi impregnatami np.  FOBOS  M-4 lub 
OGNIOCHRONEM. Konstrukcję należy zabezpieczyć również przeciwogniowo. 
Elementy konstrukcyjne (słupy, kleszcze i zastrzały) zabezpieczyć płytami np. Conlit 
grub. 5cm i obudować płytą ognioochronną 2x GKF o grubości 12,5mm. Dach od spodu 
zabezpieczyć płytami z wełny mineralnej o grubości 20cm (15cm + 5cm) i obudować 
płytą ognioochronną 2x GKF o grubości 12,5mm. W taki sam sposób zabezpieczyć 
ścianki stolcowe.  Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z opisem ochrony P.POŻ. 
Wentylację przestrzeni strychu i wełny mineralnej pod deskowaniem należy zapewnić 
przez kratki wentylacyjne. 
Detale konstrukcyjne więźby uzgodnić z projektantem na etapie budowy. 
Uwaga: Przed zamówieniem elementów drewnianych należy sprawdzić wymiary 
na budowie. 
 

5.5.8  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – PROJ. 
 

Izolacja dachu  
Istniejąca papa na deskowaniu, folia paroizolacyjna klejona na połączeniach. Aby 
zabezpieczyć pokrycie dachu do cech NRO należy wykonać pokrycie z papy 
wierzchniego krycia (jednowarstwowe) Fire Smart o grubości 4,2mm.  

 
5.5.9    IZOLACJA TERMICZNA – PROJ. 

 
Izolacja termiczna 
Poddasze ocieplone jest wełną mineralną gr. 20cm. Należy wełnę mineralną rozebrać i 
wykonać ocieplenie z płyt z wełny mineralnej jak opisano w pkt. 5.5.7, aby grubość 
warstwy wynosiła min. 20cm. Współczynniki przewodzenia ciepła [λ] zgodnie z 
polskimi normami. 

 
5.5.10  POSADZKI – ISTN. I PROJ. 
 
Istniejące warstwy posadzkowe na poddaszu na stropie drewnianym należy rozebrać. 
Warstwy posadzkowe w części projektowanej zgodnie z rysunkami architektoniczno-
budowlanymi.  
Uwagi: 

− Należy pamiętać o podwójnym ułożeniu izolacji w pomieszczeniach mokrych. 



 
 

− Szlichtę cementową dylatować po obrysie i w progach pomieszczeń oraz dzielić 
na fragmenty o wymiarze liniowym nie większym niż 6m. Po obwodzie ścian, na 
wysokości gładzi cementowej, należy stosować piankową taśmę dylatacyjną. 

5.5.11  TYNKI – ISTN. I PROJ. 
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy, mineralny, malowany farbą  silikatową, wykonany 
na siatce z klejem. Kolorystykę elewacji dobrać do istniejących ścian.   
W części istniejącej odkuć ewentualne fragmenty „głuchego tynku” i purchawek i 
wykonać uzupełnienia. Na tak przygotowanej powierzchni należy ułożyć styropian gr. 
15cm i zatopić siatkę w kleju. Powierzchnię zagruntować, a następnie ułożyć tynk 
mineralny, malowany  farbą  silikatową. 
Tynki wewnętrzne ścian w części adaptowanego poddasza należy skuć, ściany 
wyszpałdować oraz wykonać nowe tynki na ścianach i tynki sufitu na piętrze po 
wymianie stropu, wykonać jako cem.-wap., dwukrotnie szpachlowane. Ściany w 
pomieszczeniach sanitarnych, obłożone płytkami ceramicznymi do wysokości h=2,10m, 
powyżej malowane farbą lateksową. 
W części istniejącej po wykonaniu prac instalacyjnych bruzdy należy uzupełnić tynkiem 
cem.-wap. Na całości pomieszczenia należy wyrównać gładzią gipsową. 
 

5.5.12  SUFIT PODWIESZANY – PROJ. 
 
Na poddaszu nad całością pomieszczeń sufit wykonać z płyt 2 x GKF mocowany do 
konstrukcji drewnianej za pomocą rusztu stalowego. Sufit należy wykonać zgodnie z 
opisem ochrony P.POŻ.  

 
5.5.13 MALOWANIE – PROJ. 

 
Zewnętrzne: 

- Farby elewacyjne silikatowe lub silikonowe.  
Wewnętrzne: 

- Dwukrotne malowanie emulsją w kolorze wybranym przez Inwestora na 
podkładzie farby białej. 

- Ściany w pomieszczeniach sanitarnych obłożone płytkami ceramicznymi do 
wysokości h=2,10m, powyżej malowane farbą lateksową. 

 

5.5.14  STOLARKA – PROJ. 
 

Drzwi wewnętrzne płytowe, pełne. Wskazane drzwi wykonać z otworami 
wentylacyjnymi w dolnej ich części, lub z podcięciem (min. 2cm). Okna połaciowe oraz 
wyłazy dachowe zamontować wraz z ich odpowiednim uszczelnieniem.  
Uwaga:  
Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić wymiary na miejscu wbudowania 
stolarki. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta. 
Istniejącą stolarkę drzwiową na poddaszu oraz wyłazy dachowe należy zdemontować. 



 
 

 
 

5.5.15  INSTALACJE – PROJ. 
 

Wyposażenie  projektowanej przebudowy i adaptacji poddasza budynku: 

• instalacja  elektryczna – istniejąca do demontażu, do wykonania nowa instalacja 
poddasza z istniejącej rozdzielni elektrycznej wg proj. branżowego,  

• instalacja  wodociągowa – rozbudowa istniejącej instalacji wodociągowej w budynku 
wg proj. branżowego,  

• instalacja kanalizacyjna – rozbudowa istniejącej instalacji kanalizacyjnej wg proj. 
branżowego, 

• wentylacja grawitacyjna, wspomagana wentylatorami mechanicznymi.  

• ogrzewanie i ciepła woda – rozbudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 
w budynku, ciepła woda zapewniona zostanie za pomocą elektrycznych 
podgrzewaczy przepływowych, 

• instalacja  odgromowa – istniejąca na dachu do demontażu, do wykonania nowa 
instalacja odgromowa dachu wraz z dokonaniem pomiarów całej instalacji budynku.  

 

 
UWAGI KOŃCOWE 

� roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. 

� ze względu na brak dostępu do wielu elementów konstrukcyjnych może wystąpić 
prawdopodobieństwo konieczności wprowadzenia pewnych zmian do przyjętych 
założeń na etapie inwentaryzacji i projektowania, dlatego w przypadku 
przystąpienia do prowadzenia robót, należy je prowadzić szczególnie starannie, przy 
stałej współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz projektantami.  

� wszystkie wymiary poszczególnych elementów należy sprawdzić na budowie przed 
ich wykonaniem. 

� zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przedstawionych w niniejszym projekcie są 
możliwe jedynie za zgodą autorów projektu. 

 
opracował: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
5.6 Obliczenia statyczne 
 
Obliczenia statyczne w archiwum projektanta. 
 
Wykonane zgodnie z normami: 
 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 
 
PN-B-03002/Ap1 Konstrukcje murowe niezbrojone 
 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
  
 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
 
PN-80/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
 
PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5.7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

5.7.1 Przeznaczenie budynku. Dane ogólne. 

Przedmiotowy budynek lekcyjny to obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, 
o maks. wysokości budynku 10,50m n.p.t. Budynek posiada powierzchnię wewnętrzną do 
8000 m2.  
Opracowywana przebudowa i adaptacja poddasza na cele administracyjno socjalne 
budynku lekcyjnego będzie służyła administracji szkoły. Na poddaszu do tej pory 
mieściło się biuro księgowości oraz zlokalizowane były pomieszczenia gospodarcze i 
hol. Po przebudowie poddasze będzie przeznaczone na pomieszczenia administracyjno 
socjalne i będą się na nim mieścić: 

• biuro księgowej, 

• sekretariat, 

• gabinet dyrektora, 

• gabinet wicedyrektora, 

• gabinet pedagoga,  

• zaplecze sanitarne dla personelu, 

• salka spotkań. 
           Poddasze budynku lekcyjnego jest częściowo użytkowe. Obecnie znajduje się tam jedno 

pomieszczenie biurowe oraz kilka pomieszczeń gospodarczych i duży hol. Na poddasze 

prowadzą schody żelbetowe obłożone płytami lastrykowymi. Powierzchnia użytkowa poddasza 

po przebudowie będzie wynosić około 195,0 m
2
. Więźba dachowa drewniana o układzie 

płatwiowo-kleszczowym z dwoma ściankami stolcowymi obmurowana ścianką kolankową 

zostanie zabezpieczona pożarowo. Aby zabezpieczyć przekrycie dachu do cech NRO 
należy wykonać pokrycie z papy wierzchniego krycia (jednowarstwowe) Fire Smart o 
grubości 4,2mm. Dach od spodu  zostanie zabezpieczony płytami z wełny mineralnej o grub. 

20 cm (15+5) i obudowany dwoma warstwami płyt ognioochronnych GKF grub. 12,5mm na 

ruszcie z profili stalowych. W taki sam sposób zostaną zabezpieczone ścianki stolcowe. Słupy, 

kleszcze i zastrzały zostaną zabezpieczone płytami np. Conlit grub. 5cm i obudowane dwoma 

warstwami płyt ognioodpornych GKF o grubości 12,5mm. Strop nad piętrem zostanie 

wymieniony ze stropu drewnianego na strop stalowo-ceramiczny typu Kleina. Wszystkie 

ścianki wewnętrzne zostaną wykonane na ruszcie z profili stalowych obłożonych podwójnie 

płytami g-k oraz wypełnione wełną mineralną. Na poddaszu projektuje się biuro księgowej, 

sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, gabinet pedagoga szkolnego oraz salkę do 

spotkań. Ponadto zostaną zlokalizowane pomieszczenia toalety z wc oraz pomieszczenia 

gospodarcze i korytarz. W pomieszczeniach na poddaszu będą przebywać  na pobyt stały 3 

osoby (księgowa, dyrektor, sekretarka). Dodatkowo na pobyt czasowy będą przebywać 2 osoby 

(wicedyrektor, pedagog szkolny).  
 
5.7.2 Odległość od obiektów sąsiadujących. 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w granicy frontowej działki graniczącej z 
drogą dojazdową ul. Poznańską (droga gminna).  Ściana szczytowa (północna) przylega 
do części nowej budynku lekcyjnego. Odległość przedmiotowego obiektu do 
najbliższego budynku na działce  wynosi 11,00m.  



 
 

5.7.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

W budynku nie przewiduje się przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

5.7.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Przyjmuje się, że obciążenie ogniowe w pomieszczeniach gospodarczych nie 
przekroczy 500 MJ/m2.  

5.7.5 Kategoria zagrożenia ludzi. 

Budynek lekcyjny zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
Maksymalna liczba osób przebywających w pomieszczeniu  budynku wynosi 30. 

5.7.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Zagrożenie wybuchem w obiekcie jak i w bliskim sąsiedztwie nie występuje. 

5.7.7 Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej o kategorii zagrożenia ludzi ZL III w 
budynku niskim (N), o dwóch kondygnacjach nadziemnych wynosi 8000m2 i nie 
zostanie przekroczona.  
Budynek zaprojektowano w jednej strefie pożarowej o powierzchni użytkowej około 
817,0m2 zaliczonej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
Pomieszczenie kotłowni jest pożarowo wydzielone i mieści się w przylegającym 
budynku tzw. części nowej budynku. 
5.7.8. Klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów oraz 

stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 

Poddasze budynku zostało zaprojektowane i powinno być wykonane w klasie „C” 
odporności pożarowej. Wszystkie elementy budynku powinny być nie 
rozprzestrzeniające ognia. 
Elementy budynku klasy „C” odporności pożarowej powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom odporności ogniowej5): 
• główna  konstrukcja  nośna  (ściany, słupy, podciągi) –  R 60; 
• konstrukcja dachu – R15;                                                                                                                                             
• stropy1) - REI 60; 
• ściany zewnętrzne1),2) – EI 30 (o-i); 
• ściany wewnętrzne1) – EI 154 ; 
• przekrycie dachu3) – RE15. 

Oznaczenia: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 
ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 

nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 
odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 
stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 
zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej 



 
 

powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje 
się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Elementy budynku zaprojektowane  są jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

 
5.7.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne. 

Przewidywana liczba osób mogących przebywać na poddaszu budynku wynosi 
maksymalnie -8. 

Ewakuacja z budynku odbywa się za pomocą poziomych i pionowych dróg 
komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji. Do celów ewakuacji służą trzy 
wyjścia z budynku. Ewakuacja z poddasza klatką schodową, holem głównym i poprzez 
wyjście główne z budynku. 
Szerokość drzwi stanowiących wyjście z budynku wynosi co najmniej 1,2m w świetle 
przejścia, przy czym jedno skrzydło ma szerokość min. 0,9m w świetle przejścia. 
Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego (40m w strefie ZL) w żadnym 
pomieszczeniu budynku nie będzie przekroczona. Dopuszczalna długość dojścia 
ewakuacyjnego, nie przekroczy 30m, w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze 
ewakuacyjnej. 
Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z 
pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim 
równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6m szerokości na 100 osób, przy czym 
najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 0,9m, a w przypadku drzwi 
służących do ewakuacji do 3 osób -0,8m. 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji obiektu, przyjmując co 
najmniej 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,40m. Ze względu na liczbę osób 
przebywających na kondygnacji poddasza poniżej 20 osób, szerokość  drogi 
ewakuacyjnej może wynosić 1,20m 
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w obiekcie będzie mieć klasę odporności 
ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, tj. EI 15. 

Budynek zostanie wyposażony w ewakuacyjne oświetlenie awaryjne na drogach 
ewakuacyjnych załączane automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego 
(z podtrzymaniem 1 godzinnym, natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niż 
1 lx), zgodnie z odrębnym projektem i wymaganiami Polskich Norm. 

5.7.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w 
szczególności wentylacji, ogrzewczej, gazowej, i elektroenergetycznej. 

 

Przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego 
posiadają odporność ogniową (EI) równą odporności ogniowej tego oddzielenia.  
Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych. 



 
 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie 
niższa niż EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego, będą zabezpieczone w klasie odporności ogniowej (EI) ścian i 
stropów tego pomieszczenia. 

W obiekcie jest zainstalowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu funkcjonujący 
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony 
jest w pobliżu głównego wejścia do obiektu. 
 

5.7.11 Wyposażenie w instalacje techniczne. 

 5.7.11.1 Elektroenergetyczna i odgromowa.  
       Obiekt jest wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. 

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i 
sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić 
ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas 
działania urządzenia przeciwpożarowego konieczny do przeprowadzenia ewakuacji.  
5.7.11.2 Wentylacyjna. 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a 
izolacje cieplne i akustyczne zapewniające nie rozprzestrzenianie ognia. 
5.7.11.3  Ogrzewcza. 
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, 
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia. 
5.7.11.4  Gazowa. 
Instalacja jest wyposażona w kurek główny odcinający dopływ gazu. 

5.7.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 

Budynek wyposażony zostanie w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

a) Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne. 
Przewiduje się ewakuacyjne oświetlenie awaryjne na drogach 
ewakuacyjnych (oświetlenie ewakuacyjne holu i sali), załączane 
automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego (z 
podtrzymaniem 1 godzinnym, natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie 
mniejsze niż 1 lx), zgodnie z odrębnym projektem i wymaganiami Polskich 
Norm. 
W skład oświetlenia ewakuacyjnego wchodzą podświetlone znaki 
ewakuacyjne informujące o kierunkach ewakuacji. Znaki te będą 
umieszczone nad wyjściami i na drogach komunikacyjnych,  

b) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony jest w pobliżu głównego 
wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. 
 



 
 

Urządzenia przeciwpożarowe powinny zostać wykonane zgodnie z projektem 
uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 

5.7.13 Drogi pożarowe. 

Do budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III  i powierzchni 
strefy pożarowej poniżej 1000m2, nie jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej. 

Dojazd do obiektu zapewniony jest od ulicy Poznańskiej i Szkolnej o nawierzchni 
asfaltowej prowadzących przez Kórnik wraz z włączeniem z drogą dojazdową do 
budynku na działce Inwestora. Dojazd do budynku na działce Inwestora utwardzony 
kostką poz-bruk. 

 
5.7.14 Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego 

gaszenia pożaru. 
 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s.  Wymaganie 
spełni co najmniej jeden hydrant DN 80 nadziemny w odległości co najmniej 5m od 
ściany budynku i maksymalnie do 75m od chronionego budynku. 
Przed przystąpieniem do użytkowania należy wykonać pomiar ciśnienia w hydrantach. 
 
5.7.15 Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 

Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia 
stałego: 

- w strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów 
łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione; 

- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie 
materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione; 

- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod 
wpływem ognia. 

5.7.16 Gaśnice i oznakowanie obiektu znakami bezpieczeństwa. 

Obiekt zostanie wyposażony w gaśnice umieszczone w miejscach łatwo dostępnych na 
poddaszu oraz jest wyposażony w gaśnice na każdej pozostałej kondygnacji budynku. 
Rodzaj stosowanego sprzętu uzależniony zostanie od przeznaczenia danego 
pomieszczenia, rodzaju występujących materiałów w danej strefie. W budynku sprzęt 
gaśniczy (gaśnice o grupach gaszenia A,B,C) rozmieszczony zostanie w widocznych 
miejscach (minimum 1 gaśnica o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego 
w gaśnicach, na 100m2 w strefie ZL). Długość dojścia do sprzętu gaśniczego nie może 
przekraczać 30m, oraz należy zapewnić dostęp o szerokości nie mniej niż 1,0m. 

Budynek powinien być oznakowany znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi 
Normami. 



 
 

5.7.17  Wykaz aktów prawnych. 
[1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.  Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).  

[2]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). 

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

[4]  PN-92/N-01256/01    Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-92/N-01256/02.   Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

[5]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1994 r. o ochronie przeciwpożarowej  (tekst jednolity – 
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 147, 
poz. 1229). 

 
    Opracował:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
5.8. Opis technologiczny 
 
           Poddasze budynku lekcyjnego jest częściowo użytkowe. Obecnie znajduje się 
tam jedno pomieszczenie biurowe oraz kilka pomieszczeń gospodarczych i duży hol. Na 
poddasze prowadzą schody żelbetowe obłożone płytami lastrykowymi. Łączna 
powierzchnia poddasza (wg pow. podłogi) wynosi 226m2. Po przeprowadzeniu 
przebudowy zmieni się sposób użytkowania poddasza, które przeznaczone będzie na 
cele administracyjno-socjalne. Na poddaszu projektuje się biuro księgowej, sekretariat, 
gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, gabinet pedagoga szkolnego oraz salkę do 
spotkań. Ponadto zostaną zlokalizowane pomieszczenia toalety z wc oraz 
pomieszczenia gospodarcze i korytarz. W pomieszczeniach na poddaszu będą 
przebywać  na pobyt stały 3 osoby (księgowa, dyrektor, sekretarka). Dodatkowo na 
pobyt czasowy będą przebywać 2 osoby (wicedyrektor, pedagog szkolny).  
 

              W stosunku do przebudowy budynku lekcyjnego w związku z adaptacją 
poddasza na cele administracyjno-socjalne, przedstawiono w projekcie podstawowe 
dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z 
przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi oraz określono 
jednoznacznie przeznaczenie i program użytkowy budynku, zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1, 
5 i 6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012r. (Dz. 
U. z 2012r., poz. 462) 
 

 Obiekt zapewnia niezbędne warunki do korzystania z niego przez osoby 
niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
 

Projektowana przebudowa i adaptacja poddasza zostanie przeznaczona dla obsługi 
administracyjnej i nie będzie wykorzystywana przez osoby niepełnosprawne.  

Rozbudowywany obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje do 
prawidłowego funkcjonowania. 
 
 Zgodnie z § 54 i 55 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2002 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) nie ma obowiązku wyposażania 
projektowanego budynku w dźwigi. W projektowanym budynku nie zastosowano 
dźwigów. 
 Budynek jest przystosowany do wyposażenia w instalacje telekomunikacyjne, w 
tym radiowo-telewizyjne, odpowiadające przepisom odrębnym i Polskim Normom 
dotyczącym wykonania tych instalacji, a stosownie do przeznaczenia budynku – 
również w instalację sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej. 
 

Obiekt zaprojektowano zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1, 5 i 6 Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 



 
 

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 462) 
oraz zgodnie z § 54 i 55 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 
75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
 
 W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części 
pomieszczeń należy dostosować do odpowiednich wymagań i kryteriów zgodnie z 
przeznaczeniem obiektu oraz uzgodnić z rzeczoznawcami odpowiednich branż                     
(ds. P.POŻ., BHP i higieniczno-sanitarnych). 
     
                                                                                                               Opracował:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5.9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA. 
 
 

 
 
INWESTOR :          ZESPÓŁ SZKÓŁ 
                                 UL. POZNAŃSKA 2 
                                 62-035 KÓRNIK 
  
 
OBIEKT :                 BUDYNEK LEKCYJNY   
                                  KÓRNIK UL. POZNAŃSKA 2, DZ. NR 355,                  

                                    OBRĘB KÓRNIK, GMINA KÓRNIK 

                                                             
 
TEMAT:                   OPRACOWANIE STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO 
                                  WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ                                  

 
FUNKCJA 
 

IMIĘ I NAZWISKO DATA:                              PODPIS: 

 
BRONISŁAW DOMINIAK 
 

GRUDZIEŃ 2014r. 

OPRACOWAŁ: 
 
SŁAWOMIR GIERLIŃSKI 
 

GRUDZIEŃ 2014r. 

Podstawa prawna opracowania: 

• Ustawa  z dnia 07 lipca 1994r – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA IFRASTRUKURY z dnia 23 czerwca 2003r.  
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i      
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:1000 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Przepisy i normy budowlane 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5.9.1 Zakres robót oraz kolejność realizacji 
 
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane będą następujące roboty budowlane – 
w kolejności realizacji: 
- Przygotowanie budynku do demontażu niektórych elementów, 
- Demontaż drewnianej konstrukcji stropu nad piętrem, 
- Montaż belek stalowych stropowych oraz wykonanie stropów Kleina- dla 

zachowania bezpieczeństwa pracy oraz ułatwienia transportu równolegle z 
demontażem danego fragmentu stropu powinno odbywać się w jego miejsce 
wykonawstwo nowego, 

- Rozprowadzenie instalacji sanitarnej podposadzkowej, 
- Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, 
- Zaimpregnowanie więźby dachowej, 
- Wykonanie rozbiórki fragmentów ścian i przekuć w części istniejącej, 
- Roboty murarskie – przemurowanie kominów i otynkowanie, 
- Montaż stolarki okiennej, 
- Rozprowadzenie instalacji elektrycznej, 
- Wykonanie tynków wewnętrznych, 
- Wykonanie warstw posadzkowych, 
- Uzupełnienie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynków 

mineralnych,  
- Montaż stropu podwieszanego nad piętrem, tynki z płyt gkf na ruszcie stalowym, 
- Montaż ścianek działowych na poddaszu z płyt g-k na ruszcie stalowym, 
- Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
- Montaż urządzeń sanitarnych, 
- Roboty malarskie i wykończeniowe, 
 
 

5.9.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 
 
Na działce nie istnieją obiekty budowlane podlegające rozbiórce. 
 

5.9.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które  
mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
W ramach zamierzenia budowlanego nie występują  elementy zagospodarowania 
działki bądź terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

5.9.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 



 
 

- roboty,  przy których wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 
5,0m 
Prace murarskie, prace ciesielskie i prace elewacyjne. Demontaż stropu 
drewnianego na piętrem. 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigu 
Montaż belek stalowych stropu, montaż elementów więźby dachowej. 
 

5.9.5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed   
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego należy zapewnić co najmniej szkolenia 
pracowników pod względem bezpieczeństwa pracy: 
- wstępne szkolenie BHP przy przyjęciu do pracy 
- szkolenie na budowie, przygotowujące do spodziewanych zagrożeń i 

uwzględniające miejscowe uwarunkowania – przy rozpoczynaniu budowy 
- instruktaż na stanowisku pracy omawiający sposób wykonania konkretnego 

elementu bądź roboty, spodziewane zagrożenia i konieczne zabezpieczenia – 
każdorazowo przy przystąpieniu danego pracownika do danego rodzaju robót. 

 

5.9.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,   
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń 
Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy zastosować 
następujące środki techniczne i organizacyjne: 
1.1. Należy zapewnić dla całego terenu budowy: 
- wstęp na teren budowy wyłącznie dla osób upoważnionych 
- osoby wizytujące budowę bezwzględnie zaopatrzyć w kaski ochronne 
- pracownicy wykonujący prace budowlane muszą posiadać aktualne badania 

lekarskie dopuszczające do wykonywania określonych prac (na wysokości, przy 
obsłudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy 

- pracownicy wykonujący prace na terenie budowy musza być wyposażeni w sprzęt 
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy 

- w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn należy umieścić instrukcję bezpiecznej obsługi 
urządzeń, zawierające również niezbędne  czynności konserwacyjne 

- bezwzględnie uniemożliwić uruchamianie maszyn i urządzeń nie w pełni sprawnych 
technicznie, nie posiadających aktualnych badań i atestów, bądź z uszkodzoną 
izolacją 

- wyznaczyć miejsce na apteczkę pierwszej pomocy i odpowiednio wyposażony 
punkt p.poż. 



 
 

1.2. Dla pracy w strefach szczególnego zagrożenia należy zapewnić ponadto: 
- bezwzględny zakaz wstępu do stref niebezpiecznych dla osób nie wykonujących 

bezpośrednio prac w strefach 
- stały nadzór nad pracownikami wykonującymi prace w strefach niebezpiecznych 
- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wyłącznie pracowników 

posiadających oprócz badań lekarskich, także odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
(szkolenia wysokościowe, uprawnienia energetyczne, etc.) 

                                                                                     
Opracował: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 























































 
 

 

B  PROJEKT INSTALACJI 

SANITARNYCH 

 

 

 
OPIS TECHNICZNY 

do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych.    
 

 
INWESTOR: Zespół Szkół 

 
ADRES BUDOWY: Kórnik ul. Poznańska 2, gm. Kórnik, dz. nr 355,  

 
OBIEKT: Budynek lekcyjny – adaptacja poddasza na cele 

administracyjno socjalne 
 
1. Podstawa opracowania: 

  - zlecenie inwestora, 

  - uzgodnienia z inwestorem, 

  - obowiązujące przepisy i normatywy, 

  - projekt architektoniczno - budowlany, 

 
2. Przedmiot opracowania: 

   

            Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy wewnętrznych 

instalacji  sanitarnych w związku z przebudową i adaptacją poddasza budynku 

lekcyjnego na cele administracyjno-socjalne.  Projekt niniejszy zawiera; 

- projekt rozbudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej, 

- projekt rozbudowy wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, 

- projekt rozbudowy instalacji c.o., 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
I  INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 
1. Stan istniejący 

Zaopatrzenie w wodę przebudowanego poddasza budynku odbywać się będzie z 

istniejącej instalacji wodociągowej w budynku.  

 

2.  Zakres projektowania  

a) instalacja wody zimnej 

Od instalacji wodociągowej na niższych kondygnacjach budynku zostanie 

poprowadzona instalacja do pomieszczeń sanitarnych zgodnie z trasą oznaczoną na 

rzucie poziomym budynku. Instalację wodociągową wykonać z rur PP  podposadzkowo 

w otulinie termicznej. 

W części socjalnej budynku zamontowane zostaną następujące urządzenia, które 

podłączone  będą do instalacji wody zimnej: 

 

Bateria zlewozmywakowa   1 szt. 

Bateria umywalkowa         2 szt. 

Zawór spłuczny sedesu   1 szt. 

 

Po zakończeniu montażu wykonać płukanie przewodów oraz próbę szczelności 

instalacji. 

  

b/ instalacja ciepłej wody użytkowej.  

Ciepła woda użytkowa dostarczana będzie z zamontowanych elektrycznych 

podgrzewaczy przepływowych przy urządzeniach sanitarnych.  

 

Podgrzewacze przepływowe                                                   szt. 2  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 II    INSTALACJA KANALIZACYJNA 

 

1. Warunki miejscowe i stan istniejący 

Ścieki socjalno-bytowe z przebudowanego poddasza budynku odprowadzane będą za 

pomocą rozbudowy istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki 

sanitarne do miejskiej sieci kanalizacyjnej.   

2. Instalacja wewnętrzna. 

Odprowadzenie ścieków z pomieszczeń socjalnych na poddaszu budynku, projektuje się 

wykonać przy pomocy instalacji kanalizacji wewnętrznej. Piony prowadzone będą przy 

ścianie i obudowane zostaną płytą g.-k. Kanalizację należy wykonać z rur kielichowych 

PVC. Przejścia kanalizacji przez ściany wykonać w szczelnych tulejach ochronnych dla 

rur PVC. Przewiduje się odpowietrzenie kanalizacji, które stanowić będzie rura 

wywiewna wyprowadzona ponad dach budynku celem zapewnienia należytej wentylacji 

systemu kanalizacji. Piony zaopatrzyć w czyszczaki.  

W projektowanych pomieszczeniach zamontowane zostaną następujące urządzenia 

podłączone do instalacji kanalizacji sanitarnej: 

 

 Zlewozmywak 1 szt. 

Umywalka        2 szt. 

Muszla ustępowa 1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III    INSTALACJA C.O. 

 
1/ Zakres opracowania: 
 
Niniejszy projekt techniczny obejmuje zaprojektowanie instalacji centralnego 
ogrzewania w adaptowanych pomieszczeniach na poddaszu budynku poprzez 
rozbudowę istniejących pionów na piętrze budynku. 
Źródło ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania stanowi wydzielona opalana gazem, 
zlokalizowana w nowej części budynku kotłownia i nie będzie podlegała zmianom. 
 
2/ Instalacja centralnego ogrzewania.  
 
Budynek  lekcyjny, w którym projektuje się rozbudowę instalacji c.o. jest budynkiem 
dwukondygnacyjnym z poddaszem, niepodpiwniczonym.  
Projektowana instalacja c.o. pracować będzie na parametrach: 70/55oC w układzie 
pompowym. 
Przewiduje się wykonać instalację c.o. w budynku lekcyjnym na poddaszu z piętra 
przewodami zasilającymi i powrotnymi z rur i kształtek miedzianych łączonych przez 
lutowanie. Odcinki pionowe należy wyprowadzić z piętra w miejscach wskazanych na 
rysunkach. Piony prowadzić w bruzdach. Dla zapewnienia kompensacji należy na 
odcinkach pionowych zastosować kompensatory mieszkowe umieszczone w szafkach  
podtynkowych. Rury należy izolować termicznie o grubości min. 20mm.  
Przewody pionowe ułożone w bruzdach lub na ścianach obudowane płytami g-k. 
Przewiduje się zasilenie instalacji co. na poddasze poprzez rozbudowę pionów z piętra. 
Podłączenie grzejników do przewodów zasilających i powrotnych przewiduje się w 
dolnej części grzejnika przewodami zasilającymi i powrotnymi, wraz z kształtkami a 
całość o długości ok. 10cm nad posadzką przy ścianach.  
Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 3,0‰. Przy przejściach przez ściany 
przewody prowadzić w tulejach ochronnych, wykonanych z odcinka rury stalowej 
zabezpieczonej antykorozyjnie. 
Odpowietrzenie instalacji c.o. przewidziano za pomocą odpowietrzników 
automatycznych, które należy zamontować na pionie w najwyższym wyznaczonym 
miejscu na wysokości ok. 2,0m. nad posadzką, uniemożliwiającej dostęp osób 
postronnych. 
Jako urządzenia grzejne projektuje się grzejniki blaszane dwupłytowe np. Cosmo Nova 
o wysokości 600mm z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi z głowicą 
termostatyczną. 
Grzejniki blaszane dwupłytowe typ: V 22 o długościach w przedziale od 400 mm do 
1000 mm przewiduje się zamontować na wspornikach w pomieszczeniach przy 
ścianach. 
Dla prowadzenia regulacji wydajności poszczególnych grzejników w każdym 
pomieszczeniu, przewidziano przy każdym grzejniku zawór grzejnikowy z głowicą 
termostatyczną. 
Ponadto przy każdym grzejniku płytowym projektuje się odpowietrznik do usuwania 
powietrza z instalacji c.o. 
Przewody przy grzejnikach należy wykonać o połączeniach na gwint przy zastosowaniu 
kształtek i łączników. 
Po wykonaniu montażu przewodów poziomych instalacji c.o. pod posadzką i przed 
przystąpieniem do zabetonowania rur w posadzce należy wykonać próbę szczelności na 



 
 

ciśnienie 1,5 wartości ciśnienia roboczego, oraz dokonać trzykrotnego przepłukania 
instalacji. 
Następnie przewody zamocować i wykonać izolację termiczną otulinami izolacyjnymi 
przed zabetonowaniem. 
 
3.Izolacja termiczna.  
 
Przewody poziome i pionowe w pomieszczeniach, jak również przewody przed 
zabetonowaniem w posadzce należy zaizolować prefabrykowanymi elementami 
izolacyjnymi do rur o grubości min. 20mm, aby zabezpieczyć przewody przed stratami 
ciepła i dla zapewnienia  założonych temperatur we wszystkich pomieszczeniach.  
 
4.Uwagi końcowe.  
 
Wszystkie średnice przewodów pokazano na załączonych rysunkach technicznych. 
 
Zarówno urządzenia jak również wszystkie materiały, rury i armatura, muszą posiadać 
wymagane atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności. 
 
Dopuszcza się możliwość zastosowania innych urządzeń i materiałów, oraz armatury o 
parametrach technicznych równoważnych. 
 
Przy wykonywaniu wszystkich prac instalacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP 
w budownictwie, oraz przepisów p.poż. 
 
Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z  warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano- montażowych dla instalacji c.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Informacja  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia 
 
1.  Zakres prac: 
 
- wykonanie przekuć i przewiercenie otworów w ścianach dla przeprowadzenia    
otworów w posadzce dla przewodów instalacji c.o., 
- wykonanie montażu przewodów w systemie instalacyjnym dla  instalacji grzewczej 
c.o.,  
- wykonanie montażu i podłączenie grzejników blaszanych płytowych,  
- wykonanie montażu otulin izolacji termicznej na przewodach instalacji c.o. w   
pomieszczeniu kotłowni i na klatce schodowej, oraz pod posadzką w pozostałych   
pomieszczeniach. 
 
2.  Elementy zagrożenia: 
 
- skrzyżowanie przewodów instalacji c.o. z innymi instalacjami głównie z przewodami  
instalacji elektrycznej, 
- montaż przewodów na podłożu betonowym przed zabetonowanie ich pod posadzką, 
oraz przewodów ułożonych na ścianach. 
 
3.  Sposób prowadzenia instruktażu: 
 
Instruktaż należy przeprowadzić bezpośrednio na stanowisku pracy, na którym 
pracownik ma wykonywać prace z objęciem, procesu pracy i zagrożeń wynikających z 
powierzonej pracownikowi pracy. 
 
 
4.  Środki zaradcze: 
 
- wygrodzenie terenu robót,  
- zastosowanie odzieży i sprzętu ochronnego, 
- oznakowanie terenu wykonywanych robót, 
- wykonywanie zabezpieczenia zamontowanych przewodów i urządzeń grzejnych, 
- nadzór uprawnionego kierownika budowy. 
 

              Opracował:  
 

 
 
 
 
 
 











 
 

 

D  PROJEKT INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH 
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Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami

architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz

opisem technicznym.

nr rys.

skala:

branża:

data: podpis:nr uprawnień:
imię i nazwisko

obiekt:

inwestor:

rysunku:

temat:

E-01

1:100

ELEKTRYCZNA

RZUT I PIĘTRO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opracował:

Zespół Szkół

ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA

BUDYNKU LEKCYJNEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE

ul. Poznańska 2, dz. nr ewid. 355, obręb Kórnik

XII 2014

XII 2014

 inż. ANDRZEJ SZAFRAŃSKI

Sprawdził:  mgr inż. MICHAŁ SZAFRAŃSKI

111/90/PW

1
3
 
x
 
1
7

3
0

3 Sala 7

55,87 m

2

5 Sala 8

46,32 m

2

2 Sala 5

55,68 m

2

8 Sala 6

51,28 m

2

4 Korytarz

39,74 m

2

7 Sala 10

53,15 m

2

6 Sala 9

48,41 m

2

1 Korytarz

18,64 m

2

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY  TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ

UKŁAD SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA

ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

R4

SYMBOL
OPIS

Łącznik pojedyńczy

Łącznik grupowy

Łącznik schodowy

2x

Gniazdo 1x16+N+PE IP44

SYMBOL
OPIS

Łącznik pojedyńczy

Łącznik grupowy

Łącznik schodowy

Gniazdo 1x16+N+PE podwójne

Gniazdo 1x16+N+PE IP44

Oprawa jarzeniowa nasufitowa

rastrowa 2x36W - istniejąca

A

12xA

12xA

12xA

 A

 A

 A

 A

 A

Oprawa jarzeniowa nasufitowa proj.

TCS 160 2xTL-D36W HFS C3

B

C

Oprawa jarzeniowa nasufitowa

rastrowa 4x18 istniejąca.

10xC

D

Oprawa awaryjna PRIMOS LED AT

"HYBRYD"

D

D

D

D

D

D

D

D

D

E

Gniazdo 1x16+N+PE

Plafoniera SATURN 1x28W,

Łącznik krzyżowy

Puszka rozgałęźna istniejąca

297x610

Tablica poddasza R4 typ XL3 160

72 moduły "LEGRAND"



3/3

2/3

4/3
5/3

6/3

7/3

8/3

9/3

10/3

11/3

12/3

13/3

1/3

nr rys.

skala:

branża:

data: podpis:nr uprawnień:
imię i nazwisko

obiekt:

inwestor:

rysunku:

temat:

E-02

1:100

ELEKTRYCZNA

RZUT PODDASZE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opracował:

Zespół Szkół

ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA

BUDYNKU LEKCYJNEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE

ul. Poznańska 2, dz. nr ewid. 355, obręb Kórnik

XII 2014

XII 2014

 inż. ANDRZEJ SZAFRAŃSKI

Sprawdził:  mgr inż. MICHAŁ SZAFRAŃSKI

111/90/PW

D

D

D

D

2x2x2x

2x

 A

4xB  Eśr.=300lx 4xB  Eśr.=300lx 4xB  Eśr.=300lx

3xB  Eśr.=300lx

2xB  Eśr.=300lx

R4

SYMBOL
OPIS

Łącznik pojedyńczy

Łącznik grupowy

Łącznik schodowy

Tablica poddasza R4 typ XL3 160

72 moduły "LEGRAND"

2x

Gniazdo 1x16+N+PE IP44

SYMBOL
OPIS

Łącznik pojedyńczy

Łącznik grupowy

Łącznik schodowy

Gniazdo 1x16+N+PE podwójne

Gniazdo 1x16+N+PE IP44

Oprawa jarzeniowa nasufitowa

rastrowa 2x36W - istniejąca

A

Oprawa jarzeniowa nasufitowa proj.

TCS 160 2xTL-D36W HFS C3

B

C

Oprawa jarzeniowa nasufitowa

rastrowa 4x18 istniejąca.

D

Oprawa awaryjna PRIMOS LED AT

"HYBRYD"

E

Gniazdo 1x16+N+PE

Plafoniera SATURN 1x28W,

Łącznik krzyżowy

Puszka rozgałęźna istniejąca

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY  TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ

UKŁAD SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA

ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

297x610

R4



N

L1L2L3

YDY 5x10

1

Rozdzielnica RG - parter

Tablica  poddasze R3

Moc zapotrzebowana  Pz=16,0kW

PE

N

LT3  63A

35A gL/gG

R303

F01

35A gL/gG

nr rys.

skala:

branża:

data: podpis:nr uprawnień:
imię i nazwisko

obiekt:

inwestor:

rysunku:

temat:

E-03

ELEKTRYCZNA

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Opracował:

Zespół Szkół

ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA

BUDYNKU LEKCYJNEGO NA CELE ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE

ul. Poznańska 2, dz. nr ewid. 355, obręb Kórnik

XII 2014

XII 2014

 inż. ANDRZEJ SZAFRAŃSKI

Sprawdził:  mgr inż. MICHAŁ SZAFRAŃSKI

111/90/PW

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY  TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ

UKŁAD SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA

ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

PE


