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Część rysunkowa:

Rys. 1. Orientacja

skala: 1: 10000

Rys. 2. Plan sytuacyjny

skala: 1: 500

Rys. 3. Rzut piwnic - stan istniejący

skala: 1:100

Rys. 4. Rzut parteru- stan istniejący

skala: 1: 100

Rys. 5. Rzut piętra- stan istniejący

skala: 1: 100

Rys. 6. Rzut dachu- stan istniejący

skala: 1: 100

Rys. 7. Przekrój A-A – poprzeczny

skala: 1: 100

Rys. 8. Przekrój B-B – podłużny

skala: 1: 100

Rys. 9. Elewacje – stan istniejący

skala: 1: 100

Rys. 10. Elewacje – stan istniejący

skala: 1: 100

Rys.. 11. Rzut piwnic - stan projektowany

skala: 1:100

Rys. 12. Rzut parteru- stan projektowany

skala: 1: 100

Rys. 13. Rzut piętra- stan projektowany

skala: 1: 100

Rys. 14. Przekrój A-A – poprzeczny – stan projektowany

skala: 1: 50

Rys. 15. Przekrój B-B – podłużny - stan projektowany

skala: 1: 50

Rys. 16. Elewacje – stan projektowany

skala: 1: 100

Rys. 17. Elewacje – stan projektowany

skala: 1: 100

Rys. 18. Zestawienie stolarki drzwiowej

skala: 1: 10

Rys. 19. Zestawienie profili dekoracyjnych elewacji

skala: 1: 5

Rys. 20. Szczegół attyki

skala: 1: 5

Rys. 21. Szczegół balustrady

skala: 1: 10

Rys. 22. Platforma schodowa na torze prostym-zewnętrzna

skala: 1: 10

Rys. 23. Zbrojenie schodów zewnętrznych

skala: 1: 20

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z
późniejszymi zmianami) oświadczam, że wykonany przeze mnie projekt budowlany
pn.:„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Miejski Ośrodek
Kultury w Józefowie", został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej z uwzględnieniem aktualnych norm budowlanych.
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Środki techniczne
1. Podczas wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy
wokół ustawić balustrady, poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m od
krawędzi wykopu. Urobek z wykopów powinien być składowany w odległości powyżej 0,6
m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane w pozostałych przypadkach
powyżej strefy klina naturalnego odłamu gruntu.
2. Podczas wykonywania robót na wysokości powyżej 1,0 m należy wykonywać balustrady.
Podczas wykonywania więźby dachowej pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt
zabezpieczający przed upadkiem tj. szelek bezpieczeństwa z liną o długości 1,5 m,
przymocowaną do stałych punktów lub prowadnicy. Całość zabezpieczenia powinna być
wyposażona w sprzęt bezwładnościowy.
3. Rusztowania metalowe powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
4. Ogrodzić budynek siatką w odległości 2 m od ścian zewnętrznych.
5. Umieścić tablice ostrzegawcze na ogrodzeniu informujące o robotach na wysokości i
możliwości spadania przedmiotów podczas ich prowadzenia.
Ogólne środki.
1.

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co
najmniej 1,5 m.
2.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu

pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
3.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć

i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do
używanych środków transportowych.
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Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie
technicznym.
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.
4.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
5.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
6.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej
umieszczonej na wysokości 1,10 m.
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób
zabezpieczający pracowników przed upadkiem.
7.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów,

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom
postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia.
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu,
materiałów jest zabronione.

Ekspertyza techniczna
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Miejski Ośrodek
Kultury w Józefowie
Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie położony jest na dz. nr ewid. 90/1,
91/3, 38 w miejscowości Józefów.
Działki nr 90/1, 91/3, 38 są zagospodarowana i znajdują się na niej:
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Budynek wolno stojący, piętrowy, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii
szkieletowej żelbetowej ze ścianami murowanymi, oparty na planie na prostokącie o wym.
38,37x27,7m przykryty stropodachem.

Planuje się przeprowadzenie termomodernizacji budynku Miejskiego
Ośrodka Kultury w Józefowie. W tym celu planuje się wykonanie następujących
robót:
•

Przebudowa schodów zewnętrznych od ul. Górniczej (dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych,

•

docieplenie ścian zewnętrznych i stropu,

•

wymiana niektórych elementów stolarki zewnętrznej,

•

wymiana rur spustowych,

•

wykonanie daszków poliwęglanowych

•

remont attyki nad wejściem do budynku,

Na podstawie przeprowadzonych oględzin budynku stwierdza się że:
1. Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie i pozwala na
przeprowadzenie wszystkich planowanych robót.
2. Planowane roboty nie spowodują
negatywnych skutków w
konstrukcji budynku, a poprawią jego stan techniczny.
1. OGÓLNY OPIS TECHNICZNY
1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcą dokumentacji jest:
Gmina Józefów
ul . Kościuszki 37
23-450 Józefów

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,
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- wizja lokalna,
- audyt energetyczny

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w
Józefowie.
1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje inwentaryzację architektoniczno- budowlaną i
projekt robót budowlanych, kosztorys.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opracowaniem objęto działki o
nr ewid 90/1, 91/3, 38. Teren jest
zagospodarowany i posiada utwardzoną nawierzchnię z kostki betonowej.
Budynek posiada dostęp do dróg publicznych. Przy budynku zlokalizowane są
drogi publiczne-ul. Krótka i ul. Górnicza, ul. Wyzwolenia. Dostęp do budynku możliwy
jest z każdej wymienionej ulicy poprzez istniejące dojście o nawierzchni z kostki
betonowej, oraz zjazd publiczny do drogi wewnętrznej posiadającej dostęp do drogi
publicznej – do ul. Krótkiej. Przy każdej ulicy znajdują się miejsca parkingowe.
Budynek posiada przyłącze elektryczne, przyłącze wodociągowe, gazociągowe i
kanalizacji sanitarnej.
2.2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu w obrębie budynku.
2.3. BILANS TERENU
Stan istniejący:
Całkowita powierzchnia działki:

2167 m2

- powierzchnia zabudowy budynku:

1047,21 m2

- teren utwardzony

1119,79 m2

Stan projektowany- bilans nie zmienia się.
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2.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Na terenie objętym opracowaniem nie

projektuje

się

nowych

elementów

architektonicznych.

3. Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1. Dane ogólne
Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie położony jest na dz. nr ewid. 90/1,
91/3, 38 w miejscowości Józefów.
Działki nr 90/1, 91/3, 38 są zagospodarowane i znajdują się na niej:
Budynek wolno stojący piętrowy, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii
szkieletowej żelbetowej ze ścianami murowanymi, oparty na planie na prostokącie o wym.
38,37x27,7m przykryty stropodachem.
Planuje się wykonanie termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury.
W tym celu planuje się wykonanie następujących robót:
•

Przebudowa schodów zewnętrznych od ul. Górniczej (dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych,

•

Wymiana drzwi z ewentualnym rozkuciem ościeży i wymiana nadproży,

•

docieplenie budynku,

3.2. Dane techniczne:
•

Główne wymiary zewnętrzne:

37,38x27,7 m

•

Powierzchnia zabudowy:

1047,21 m2

•

Powierzchnia użytkowa:

1187,5 m2

•

Kubatura:

7474,50m3

3.3. Forma i konstrukcja budynku
Forma budynku
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Budynek wolno stojący piętrowy, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii
szkieletowej żelbetowej ze ścianami murowanymi, oparty na planie na prostokącie o
wym. 38,37x27,7m przekryty stropodachem.
Konstrukcja budynku- słupowo ryglowa, usztywniona murowanymi ścianami
Ściany zewnętrzne - gr. 40 cm murowane z bloczków z betonu komórkowego
Ściany wewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz betonu
komórkowego
Pokrycie dachu
stropodach z pokryciem z papy termozgrzewalnej
Kominy
murowane z cegły
Tynki zewnętrzne

tynk cementowo-wapienny zwykły pomalowany farbą
emulsyjną w kolorze białym,

Tynki wewnętrzne

zwykłe kat. III cem.- wap,

Stolarka okienna-

okna w budynku z PCV

Stolarka drzwiowa Drzwi zewnętrzne PCV, wewnętrzne płytowe.
Rynny i rury spustowe
z blachy stalowej
Instalacje budynek wyposażony w instalację elektryczno- oświetleniową i gniazd
wtykowych. instalację gazową, kanalizacyjną,

wodociągową, c.o., wentylacja

mechaniczna.

Uwaga:
1.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

2.

Należy

używać

materiałów

posiadających

atesty

i

świadectwa

dopuszczenia ITB. Materiały i technologie wymienione w projekcie mogą być
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrów technologicznych i
jakościowych.

4. Opis stanu projektowanego
4.1. Dane ogólne
Planowana inwestycja obejmuje niezbędne roboty budowlane związane z
termomodernizacją obiektu. Zakres robót ujęto w przedmiarze robót i kosztorysie
inwestorskim, które stanowią integralną część niniejszego projektu budowlanego w
zakresie rzeczowym i finansowym.
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4.2. Dane techniczne:
Główne wymiary zewnętrzne:

38,37x27,7 m

Powierzchnia zabudowy:

1047,2 m2

Powierzchnia użytkowa:
Kubatura:

2075,6 m2
11241,75 m3

4.3. Program funkcjonalno- użytkowy, stan projektowany:
W ramach inwestycji w programie funkcjonalno-użytkowym ni zachodzą żadne zmiany.
4.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia
wymagań z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
Budynek wolno stojący piętrowy, częściowo podpiwniczony, wykonany w
technologii szkieletowej żelbetowej ze ścianami murowanymi, oparty na planie na
prostokącie o wym. 37,38mx27,7m przykryty stropodachem.
Budynek zlokalizowany na równym terenie komponujący się z otoczeniem,
wykorzystujący naturalne ukształtowanie terenu. Bryła budynku i główne wymiary
dostosowane do okolicznej zabudowy- budynki użyteczności publicznej zlokalizowane
w centrum miasta.
Spełnienie wymagań art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.
Projektuje się wykonanie robót które w znaczący sposób podniosą bezpieczeństwo
konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo użytkowania.
Wszystkie te elementy mają za zadanie zapewnić odpowiednie warunki higieniczne i
zdrowotne, oraz ochronę środowiska.
Ochronę przed drganiami i hałasem zapewnia konstrukcja budynku i użyte materiały
4.5. Warunki gruntowo – wodne
W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe gruntu.
Pod ok. 35 cm warstwą humusu znajdują się pyły i gliny pylaste, wilgotność: suchy do
małowilgotny, w stanie spoistym.
Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, zalegająca poziomo, bez
innych domieszek. Do głębokości ok. 1,2 m p.p.t. wód gruntowych nie stwierdzono. W
ramach inwestycji z robót konstrukcyjnych wymagających posadowienia, planuje się
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wykonanie konstrukcji żelbetowej podtrzymującej uzupełniony strop nad parterem po
rozbiórce schodów oraz posadowienie szybu windowego.
Projektowane roboty w ramach niniejszej inwestycji zgodnie z założeniami normy PN
– B – 02479 zostały zaliczone do I kategorii geotechnicznej.

4.6. Projektowane roboty budowlane
4.6.1 Roboty rozbiórkowe
W ramach inwestycji do robót rozbiórkowych zalicza się rozbiórkę schodów
zewnętrznych, rozkucia niektórych otworów drzwiowych, rur spustowych, rozbiórka
okładzin schodów i cokołów z kamienia elewacyjnego, demontaż balustrad
schodowych. Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórki należy posegregować i
odwieźć na miejsce wskazane przez inwestora.

4.6.2. Pochwyty i elementy stalowe
W

celu

zapewnienia

wymaganego

poziomu

bezpieczeństwa,

przy

projektowanych i istniejących schodach wewnętrznych i zewnętrznych planuje się
wykonanie pochwytów stalowych montowanych obustronnie na ścianach budynków
lub w przypadku braku możliwości montażu do ściany na słupkach stalowych
kotwionych podłożu .
Elementy te wykonać jako stalowe, ze stali nierdzewnej polerowanej.

4.6.3.Roboty betoniarskie
W miejscu istniejących schodów od ul. Krótkiej planuje się wykonanie nowych schodów
monolitycznych żelbetowych z płytą tarasową z betonu C20/25 zbrojonych siatką z
prętów stalowych ze stali 34GS o średnicy ø 12 o oczkach 20x20cm. Pod schodami i
należy wykonać podbudowę z piasku o gr. 30cm stabilizowanego mechanicznie,
następni na piasku należy ułożyć warstwę tłucznia kamiennego 031,5mm o grubości
15cm. Jako wykończenie schodów i płyty tarasowej należy wykonać okładzinę z płyt z
granitu

płomieniowanego

o

gr.

2cm

na

zaprawie

klejowej mrozoodpornej

wysokolelastycznej.
W miejsce rozebranych schodów od strony południowej i północnej należy wykonać
nowe schody monolityczne żelbetowe z betonu C20/25. Na schodach (od ulicy
górniczej) należy zamontować platformę przyschodową do transportu osób
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niepełnosprawnych. Przy wszystkich projektowanych schodach należy zamontować
poręcze ze stali nierdzewnej polerowanej.

4.6.4. Docieplenie budynku
Docieplenie ścian budynku należy wykonać z płyt styropianowych EPS70-031
grubości 15cm. Na wysokości ściany gdzie wykonywane będą bonie należy przyklejać
płyty styropianowe grubości 15 cm, a razem z przyklejaniem na dociepleniu listew
styropianowych do boniowania pomiędzy listwami należy przyklejać płyty styropianowe
grubości 2 cm.

Przed przyklejeniem płyt należy zagruntować podłoże środkiem

gruntującym. Następnie na dociepleniu należy wykonać warstwę wzmacniającą z siatki
i kleju, narożniki

wypukłe należy zabezpieczyć narożnikiem stalowych z siatką

przyklejanym na klej.
Na

elewacjach

zaprojektowano

cokoły

gzymsy

obramowania

okien

ze

styropianowych profili dekoracyjnych. Jako profile dekoracyjne zastosowano profile
styropianowe lub równoważne. Są to profile wykonane z twardego styropianu z
powłoka

dekoracyjną

wykonaną

z

zaprawy

na

bazie

żywic

o

strukturze

przypominającej powierzchnię piaskowca. Profile należy przyklejać klejem do
styropianu na powierzchnio docieplenia.
Wyprawę elewacyjną należy wykonać jako tynk cienkowarstwowy silikonowy
„BARANEK” o uziarnieniu 1,5 mm.
Po nałożeniu wyprawy elewacje należy pomalować

farba sylikonową w kolorze

zielonym ciemnym na wysokości parteru, na pozostałej części elewacji odcień zielony
jasny. Profile dekoracyjne i bonie należy pomalować na biało. Na pozostałej części
elewacji odcień jasny. Elementy dekoracyjne ścian pomalować farbami sylikonowymi
w kolorze białym.

Docieplenie stropów i stropodachu
W ramach inwestycji planuje się docieplenie stropodachu i stropu na parterem
granulatem z wełny mineralnej o współczynniku przenikania ciepła U≤0,039W/m2K o
grubości warstwy 24cm. Docieplenie należy wykonać metodą wdmuchiwania.

Sufit podwieszany
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Planuje się wykonanie w części pomieszczeń (sala weselna) sufitu podwieszanego z
płyt gipsowo kartonowych GKFI gr. 1,25cm na ruszcie metalowym w celu stworzenia
możliwości wykonania docieplenia stropu z granulatu wełny mineralnej.
Docieplenie cokołu
Docieplenie cokołu należy wykonać z płyt styrodurowych o grubości 13cm. Przed
przyklejeniem płyt należy oczyścić i zagruntować podłoże środkiem gruntującym. Po
przyklejeniu płyt styrodurowych należy wykonać warstwę wzmacniającą z siatki i kleju,
narożniki wypukłe należy zabezpieczyć narożnikiem stalowych z siatką przyklejanym
na klej.
W części podziemnej ścian należy wykonać izolację przeciwwilgociową ścian z min.
dwóch warstw emulsji bitumicznej. Izolację przed zasypaniem należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem folią kubełkową. Część cokołu ponad poziomem gruntu należy
wykończyć okładziną z płytek kamiennych, lub kamieniopodopbnych
4.6.5. Roboty okładzinowe
Jako roboty okładzinowe planuje się wykonanie okładzin kamiennych cokołu oraz
schodów zewnętrznych. Okładziny cokołu należy wykonać z płytek kamiennych z
kamienia elewacyjnego na kleju wysokoelastycznym mrozoodpornym. Przed
wykonaniem okładzin na cokole należy wykonać izolację z folii polietylenowej płynnej.
Okładziny schodów
z

granitu

zewnętrznych
płomieniowanego

należy
gr.

2cm

wykonać
na

kleju

z

płytek

wysokoelastycznym

mrozoodpornym.

4.6.6. Stolarka drzwiowa
Istniejące, planowane do wymiany elementy stolarki drzwiowej zewnętrznej
zdemontować i odwieść w miejsce wskazane przez Inwestora.
W miejscu zdemontowanych drzwi należy zamontować nowe aluminiowe z
wkładka termiczną o współczynniku przenikania ciepła U≤1,1W/m2K
Uwaga! Przed zamówieniem stolarki wymiary zamieszczone w projekcie
sprawdzić z rzeczywistymi!
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4.6.7. Orynnowanie
Planuje się wyminę istniejących rur spustowych na nowe systemowe o średnicy ø
10cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.

4.6.8. Attyka
W ramach inwestycji planuje się rozebranie murku nad wejściem głównym i wykonanie
nowego pokrycia daszku z papy termozgrzewalnej w dwóch warstwach. Po wykonaniu
daszku należy wykonać attykę z płyty HDPE o gr. min 20mm na konstrukcji z profili
kwadratowych stalowych.
4.6.9. Daszki poliwęglanowe
W ramach inwestycji planuje się wykonanie daszku z płyt poliwęglanowych konstrukcji
stalowej z profili kwadratowych mocowanej do ściany z pomocą kotew stalowych z
kołkami. Daszek należy wykonać w zakładzie prefabrykacji i gotowy zamontować na
placu budowy. Przed wykonaniem daszku należy sprawdzić wymiary w terenie.

4.6.10. Pochwyty i elementy stalowe
W

celu

zapewnienia

projektowanych i istniejących

wymaganego

poziomu

bezpieczeństwa,

przy

schodach zewnętrznych planuje się wykonanie

pochwytów stalowych montowanych obustronnie na ścianach budynków lub w
przypadku braku możliwości montażu do ściany na słupkach stalowych kotwionych
podłożu . Elementy te wykonać jako stalowe, ze stali nierdzewnej polerowanej.

4.6.7. Przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych
W celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych planuje się przebudowanie
schodów zewnętrznych od strony ulicy Górniczej i zamontowanie na niej platformy
przyschodowej.
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5. Dane dotyczące oszczędności energii rozwiązań budowlanych
Ściany zewnętrzne

U < 0,23 W/m2K podłoga na gruncie

U<0,25 [W/m2K] stolarka okienna
stolarka drzwiowa

U<0,9[W/m2K]

U<1,3[W/m2K]

Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają wymaganiom
izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz
powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 2.1. załącznika nr 2 do
w/w rozporządzenia.

6. Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków
Teren nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

7. Dane na temat eksploatacji górniczej
Inwestycja nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej.

8. Dane dotyczące wpływu na środowisko, jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.
Budynek i planowana inwestycja, ze względu na rozwiązania techniczne, nie
będzie miał negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i sąsiadujące
otoczenie. Konstrukcja budynku, użyte materiały i wyposażenie oraz niewielka skala
inwestycji, zapewnią emisję wszelkich zanieczyszczeń, drgań i promieniowania
jonizującego na poziomie wymaganym odrębnymi przepisami oraz zapewnią ochronę
przed promieniowaniem elektroenergetycznym i hałasem.

9. Obszar oddziaływania obiektu,
Projektowana inwestycja znajduje się w całości na działce o nr ewid. 91/3, która jest
własnością Inwestora. Inwestycja nie zmienia w żaden sposób obszaru i sposobu
oddziaływania.
Ze względu na fakt że budynek z trzech stron otaczają ulice, a jedyna działka sąsiednia
na której znajdują się sąsiadujące obiekty znajduje się po wschodniej stronie budynku,
lokalizacja ta sprawia że

nie występuje zjawisko zbyt dużego zacieniania i

przesłaniania na działkach sąsiednich.
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10. Oddziaływanie na działki sąsiednie
Projektowana inwestycja oddziaływuje tylko na działki na których jest lokalizowana tj.
dz. o nr ewid 91/3. Na działki sąsiednie oddziaływanie nie występuje. Zjawisko
przesłaniania

promieni

słonecznych

może

wystąpić

w

późnych

godzinach

popołudniowych. Oddziaływanie to nie będzie uciążliwe, ponieważ obiekt nie zmieni
swojego przeznaczenia. Emisja pyłu, kurzy, drgań, nieprzyjemnego zapachy wystąpi
jedyni w tracie trwania robót budowlanych. W celu ograniczenia wyżej wymienionych
czynników planuj się zmniejszeniu użycia ciężkiego sprzętu do minimum. Po
zakończeniu robót emisja drgań, pyłu, kurzy nie będzie występowała.

11. Uwagi końcowe
1.Należy używać materiałów posiadających atesty i świadectwa dopuszczenia
ITB. Materiały i technologie wymienione w projekcie mogą być zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrów technologicznych i jakościowych.
2.Wszelkie nazwy produktów są podane jedynie w celach informacyjnych.
Dopuszcza się zamianę materiałów na materiały innego producenta pod warunkiem
stosowania produktów o parametrach nie gorszych niż przedstawione.
3.Roboty wymagające zachowania jednolitej technologii należy wykonywać ściśle
wg. wytycznych producenta,
4.Wszystkie roboty wykonać zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej.

12. Opis bezpieczeństwa konstrukcji
Budynek wolno stojący piętrowy, częściowo podpiwniczony, wykonany w
technologii szkieletowej żelbetowej ze ścianami murowanymi, oparty na planie na
prostokącie o wym. 37,38mx27,7m przykryty stropodachem.
Budynek zlokalizowany na równym terenie komponujący się z otoczeniem,
wykorzystujący naturalne ukształtowanie terenu. Bryła budynku i główne wymiary
dostosowane do okolicznej zabudowy- budynki użyteczności publicznej zlokalizowane
w centrum miasta.
Powierzchnia zabudowy 1047,21 m2
Budynek został zaprojektowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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Sposób spełnienia podstawowych wymagań

(Pr.

Bud. art. 5

ust. 1)

Bezpieczeństwa konstrukcji:
Obliczeń konstrukcji dokonano w oparciu o obowiązujące Polskie Normy i przyjęto
rozwiązania konstrukcyjne wynikające z obliczeń. Rozwiązania techniczne oparto o
materiały budowlane posiadające wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania
na terenie Polski.
Zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji budynku gwarantują
bezpieczeństwo zarówno użytkowników budynku, jak i osób trzecich. Bezpieczeństwo
konstrukcji

podczas

przestrzeganie

eksploatowania

zapisów

dotyczących

obiektu

realizowane

możliwości

będzie

obciążeń

poprzez

konstrukcji

przez

spełniono

przez

użytkowników.
Bezpieczeństwa pożarowego:
Zasady

spełnienia

wymogów

bezpieczeństwa

pożarowego

zastosowanie wymaganych materiałów budowlanych, warunków ewakuacji i środków
gaśniczych.
Bezpieczeństwa użytkowania:
Obiekt spełnia wszelkie wymagania bezpieczeństwa użytkowania.
Zaprojektowano materiały

wykończeniowe

posadzek

niepowodujące

niebezpieczeństwa poślizgu.
Warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony środowiska
Obiekt spełnia wszelkie wymagania dotyczące warunków higienicznych, zdrowotnych
i ochrony środowiska.
Obiekt został zaprojektowany z materiałów i wyrobów, a także w taki sposób, aby nie
stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz sąsiadów. Obiekt nie
będzie

emitował

gazów

toksycznych,

szkodliwych

płynów,

niebezpiecznego

promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby. W projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiałów i technologii, które zapewniają nie przekroczenie
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych
przez materiały, stałe wyposażenie oraz powstałych w trakcie użytkowania zgodnego
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z przeznaczeniem. Obiekt zabezpieczony będzie przeciwko przenikaniu wilgoci do
elementów budowlanych i do wnętrza budynku. Obiekt został zaprojektowany w
sposób umożliwiający infiltrację powietrza atmosferycznego do wnętrza budynku.
Obiekt został zlokalizowany na terenie, na którym średnia roczna dawka
promieniowania jonizującego nie przekracza dopuszczalnych wartości oraz gdzie nie
występuje

przekroczenie

dopuszczalnego

poziomu

oddziaływania

pola

elektromagnetycznego. Spełnienie wymagań dotyczących warunków higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane będzie poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących warunków
sanitarno-higienicznych oraz ochrony środowiska przez użytkownika.
Ochrony przed hałasem i drganiami:
W obiekcie nie zainstalowano urządzeń emitujących drgania i hałas o poziomie
przekraczającym

dopuszczalne

normy.

Rozwiązania

projektowe

zapewniają

bezpieczne użytkowanie budynku oraz odpoczynek w jego obrębie nie powodując
nadmiernego hałasu oraz drgań.
Oszczędność energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
Zastosowane

rozwiązania

materiałowe

i

instalacyjne

zapewniają

spełnienie

obowiązujących norm w zakresie oszczędności energii i izolacyjności.

Ryzyko dotyczące zmian klimatycznych uwzględniono w projekcie budowlanym
izolacja termiczna
Izolacja termiczna dachu z wełny min. zaprojektowana została zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie – stan przewidziany na rok 2017.
Izolacja termiczna ścian zaprojektowana została zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
– stan przewidziany na rok 2017.
obciążenia śniegiem
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Konstrukcja budynku obliczona została zgodnie z obowiązującymi normami
dotyczącymi obciążenia śniegiem z uwzględnieniem usytuowania projektowanej
rozbudowy oraz możliwości zwiększonych opadów śniegu spowodowanych zmianami
klimatycznymi.
zwiększonej siły wiatru
Konstrukcja budynku obliczona została zgodnie z obowiązującymi normami
dotyczącymi parcia wiatru.
odprowadzenie wód deszczowych
Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku rynnami i rurami spustowymi na
pobliskie tereny zielone znajdujące się na działce inwestora

13. Ochrona przeciwpożarowa
13.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji i funkcja.
Budynek

trójkondygnacyjny (2 kondygnacje nadziemne, jedna podziemna),

Uwzględniając jego wysokość 13,1m wraz z poziomem terenu przy wejściu do
budynku- zaliczany jest do grupy budynków średniowysokich § 8 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poźn.
zmianami/.

Powierzchnia zabudowy:

1047,2 m2

Powierzchnia użytkowa budynku:

2075,6 m2

Wysokość:

13,1 m

Kubatura budynku:

11241,75 m3

13.2. Odległość od obiektów sąsiednich i granicy działki.
Odległość od ścian innych budynków wynosi odpowiednio:
Odległość budynku od granic działki wynosi:
- od strony północno-wschodniej :

1,40m

- od strony południowo-wschodniej :

2,8m

24

- od strony północno-zachodniej:

4,8m

- od strony południowo-zachodniej:

8,2m

13.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
Materiały niebezpieczne pożarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109,
poz. 719/ nie będą występowały w tym budynku.
6.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Obciążenie ogniowe istniejącego, przeznaczonego do remontu budynku użyteczności
publicznej- Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie:
Obciążenie ogniowe- do 500 MJ.
13.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób.
Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.
13.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych.
Zagrożenie wybuchem nie występuje.
13.7. Podział obiektu na strefy pożarowe.
Miejski Ośrodek Kultury stanowi wydzieloną strefę pożarową o powierzchni
wewnętrznej 2547,86 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku
niskim zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi do 5000m2. Cały
budynek stanowi jedną strefę pożarową
13.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i
stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Uwzględniając kategorię zagrożenia ludzi ZL III gęstość obciążenia ogniowego < 500
MJ- wymagana klasa odporności pożarowej budynku – B. Wszystkie elementy
budynku nie rozprzestrzeniające ognia /NRO/ - /§ 216 ust. 2/.
Odporność ogniowa elementów budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy D:
- główna konstrukcja nośna
- R120-NRO
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- ściany zewnętrzne

- EI 60- NRO

- strop

- REI 60 – strop oddzielenia pożarowego

- konstrukcja dachu

- R30

- przykrycie dachu
- E30
Ściany zewnętrzne istniejące murowane z bloczków z betonu komórkowego o
odporności ogniowej EI 120.
Stropy w budynku betonowe prefabrykowane typu Żerań.

Stropodachu budynku

wykonany z płyt żelbetowych prefabrykowanych korytkowych pokrytych papą
termozgrzewalną. Konstrukcja dachu stalowa kratownicowa
Wymagania przeciwpożarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnętrz pomieszczeń
zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
- stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione;
- na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, stosowanie materiałów
i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione, stosowanie łatwo
zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz
wykładzin podłogowych jest zabronione.
Zastosowanie drewna do stałego wystroju wymaga jego impregnacji do granicy trudno
zapalności/ słabego rozprzestrzeniania ognia/.
6.9. Warunki ewakuacji oraz oświetlenie dróg ewakuacyjnych.
Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych /§ust. 3/ w strefach poż. ZL III nie mogą
przekraczać:
- 60 m przy co najmniej 2 dojściach ewakuacyjnych.
Długość przejść ewakuacyjnych wynosi do 18m, obejmuj wyjście z pomieszczeń na
drogi ewakuacyjne ( korytarze, klatki schodowe).
Z pomieszczeń ZL III parteru na zewnątrz budynku prowadzi 6 wyjść o szerokości od
1,4 do 1,7m . Długość przejścia ewakuacyjnego do 50m.
Drzwi pomiędzy wiatrołapem i pozostałą częścią budynku- otwierane na zewnątrz.
Drzwi zewnętrzne- otwierane na zewnątrz.
Długość dojścia ewakuacyjnego obejmuje tylko korytarz wiatrołap i klatkę schodową i
wynosi do 50 m.
W pomieszczeniach zamontować oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne.
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W pomieszczeniach zamontować znaki ewakuacyjne.
6.10. sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w
szczególności: wentylacyjnej, elektroenergetycznej i odgromowej
Obiekt ten wymaga ochrony od wyładowań atmosferycznych w świetle wymagań
Polskich Norm PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/02.
Budynek jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu /odpowiednio
oznakowany/.
Przepusty instalacyjne /§ 234/ przechodzące przez projektowane oddzielenia
przeciwpożarowe lub inne ściany o odporności ogniowej EI 60 o odporności ogniowej
wymaganej dla tych elementów.
6.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań
wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w
szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej,
dźwiękowego

systemu

ostrzegawczego,

instalacji

wodociągowej

przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających.
6.11.1. Stałe urządzenia gaśnicze.
Stałe urządzenia gaśnicze związane na stałe z obiektem, zawierające zapas środka
gaśniczego i uruchamiane samoczynnie we wstępnej fazie rozwoju pożaru- nie są
wymagane.
6.11.2. Urządzenia sygnalizacji pożarowej.
Urządzenia

sygnalizacji

pożarowej/

sygnalizacyjno-

alarmowe/,

służące

do

samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze- nie są wymagane.
6.11.3. Dźwiękowy system ostrzegawczy.
Dźwiękowy

system

ostrzegawczy,

umożliwiający

rozgłaszanie

sygnałów

ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób
przebywających w budynku – nie jest wymagany.
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6.11.4. Wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe. Nie
są wymagane
6.11.5. Urządzenia oddymiające- nie są wymagane.
6.12. Wyposażenie w gaśnice.
Ilość gaśnic ustala się wg normatywu 2 kg środka gaśniczego zawartego w gaśnicach
– na każde 100 m2 powierzchni budynku. Gaśnice przede wszystkim do pożarów grupy
A. Zalecane są gaśnice proszkowe, które mogą być stosowane także do pożarów
innych grup.
Długość dojścia do oznakowanej tablicą gaśnicy nie może przekraczać 30 m, dostęp
do niej o szerokości co najmniej 1 m.
Ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach: - 4 kg. Rozmieszczenie gaśnic należy
stosownie oznakować.
6.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla strefy o powierzchni
wewnętrznej do 1000 m2 i kubaturze brutto do 5000 m3- winna wynosić 10 dm3/s.
Odpowiada to poborowi wody z jednego hydrantu zewnętrznego o średnicy nominalnej
80 mm.
Hydrant naziemny Dn 80 zaprojektowany w odległości nie mniejszej jak 5 m i nie dalej
jak 75m od budynku o wydajności 10 l/s wg. projektu branżowego.
6. 14. Drogi pożarowe.
Dojazd do budynku z trzech stron utwardzonymi jezdniami ulic. Drogi w odległości.
1,6 i 4 m od budynku z dojściem dl. 15 i 20 m do tych ulic od wyjścia z budynku
Orientacja skala: 1:10000
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