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Oświadczenie projektanta
Niniejszym oświadczam, że sporządzony projekt wykonawczy wielobranżowy przebudowy i
adaptacji pomieszczeń myjni samochodowej ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia
biurowe w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 13, dz. nr 25/1 obr. 73 jest zgodny z:
1. ustawą Prawo Budowlane – art. 20 ust. 4 zmian do ustawy z dn. 07.07.1994 r. „Prawo
budowlane” (Dz. U z dn. 08.03.2016 r. poz. 290),
2. rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie,
3. innymi aktami prawnymi i obowiązującymi normami,
4. zasadami wiedzy technicznej.
Posiadam wymagane przepisami uprawnienia projektowe (kopie w załączeniu).

podpis

podpis

mgr inż. arch. Jacek NAJBAR
upraw. w spec. architektonicznej
GAS-834/A-28/85

mgr inż. arch. Janusz WYSOCKI
upraw. w spec. architektonicznej
UAN.I-8340/A-54/90

mgr inż. Joanna MISYGAR
upraw. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
UAN-7342-7/92

mgr inż. Wojciech MARCZYK
upraw. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
MAP/0287/PWOK/08

Nowy Sącz, dn. 06.08.2018 r.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Założenia do planu BIOZ
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan BIOZ należy
opracować w oparciu o:
◊ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
◊ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),
◊ Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),
◊ Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437),
◊ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)
◊ inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.
2. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy
robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru.
Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa
osób przebywających w otoczeniu prowadzonych robót.
Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:
− roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m
− montaż, demontaż i konserwacja rusztowań,
− zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.
− transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem materiałów budowlanych
− porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),
− nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)
− prace w wymuszonej pozycji ciała
− prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów
− potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,
3. Sposób instruktażu pracowników
Należy :
- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku szkoleń,
- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych i
udokumentować go z:
a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska,
b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających
przed skutkami tych zagrożeń,
c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i kierownicy robót
4. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia
zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką.
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych:
miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.
Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:
bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy
5. Zabezpieczenie terenu budowy
Teren budowy nie może wychodzić poza obręb lokalu.
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Warunki socjalne i higieniczne
1. Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni,
jadalni, suszarni i ustępów.
2. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
3. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu (palarni).
1. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.
2. Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system
sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń,
wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w
ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. Sprzęt do gaszenia pożaru, regularnie sprawdza się, konserwuje i
uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.
3. Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i
gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.
4. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości
nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi.
5. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.
6. Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych ładunków i środków
transportu.
Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
1. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
2. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed dostępem
nieupoważnionych osób.
Rusztowania i ruchome podesty robocze
1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacji producenta albo
projektem indywidualnym.
2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawnioną osobę.
3. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
4. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
może przekraczać 1,5 kN.
Roboty na wysokości
1. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi
lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.
2. Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być
wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:
dziennik budowy w biurze kierownika budowy
dokumentacja techniczna j.w.
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze kierownika
budowy.
Opracował:
mgr inż. arch. Jacek NAJBAR
upraw. w spec. architektonicznej
GAS-834/A-28/85
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CZĘŚĆ A – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Część opisowa:
Opis projektu zagospodarowania działki

Część rysunkowa:
1. Projekt zagospodarowania działki

skala 1:500
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
1. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowej a
także szczegółowe zapisy w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
koncepcja funkcjonalno-przestrzenna inwestycji zaakceptowana przez Inwestora, wytyczne i
uzgodnienia gestorów sieci, decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie w trakcie procesu
projektowego, opracowania branżowe, wizje lokalne w terenie, uzgodnienia z Inwestorem,
obowiązujące przepisy budowlane, normy i wytyczne projektowe.
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i adaptacji pomieszczeń myjni samochodowej
ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe.
Inwestycja zlokalizowana w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 13, dz. nr 25/1 obr. 73. Działka nr 25/1
jest zabudowana, której właścicielem jest Poczta Polska SA.
Zmiana w obrysie budynku bez zmiany kubatury stanu istniejącego, na bazie istniejących
przyłączy: wod-kan, energii elektrycznej, bez naruszenia elementów konstrukcyjnych, z wykonanie
otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych nośnych. Pomieszczenia objęte
zakresem opracowania podlegają adaptacji. Pozostałe pomieszczenia budynku poza zakresem
opracowania. Projektowana przebudowa i adaptacja oraz zmiana sposobu użytkowania nie
zwiększa obciążeń co mogłoby mieć wpływ na konstrukcję budynku. Budynek ma zapewnione
przyłączenie do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd, zapewnione miejsca postojowe na
samochody osobowe w wymaganej ilości, znajdujące się na działce. Zakres zmian wynika ze
zmiany funkcji i sposobu użytkowania części budynku.
3. Istniejący stan zagospodarowania działki
Teren inwestycji na działce nr 25/1 obr. 73 w Nowym Sączu przy ul Śniadeckich 13. Działka objęta
zakresem niniejszego opracowania jest zabudowana, znajduje się w obszarze oznaczonym w
miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego symbolem D61U – teren usług, w tym
obsługa komunikacji – bazy transportowe, warsztaty samochodowe, stacje paliw. Działka o
kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem bazy transportowej POL, budynkiem
technicznym, wiatą stacji paliw, uzbrojona w wod-kan, en, z utwardzonym placem, miejscami
postojowymi na samochody osobowe, urządzona zieleń, ogrodzona. Działki sąsiadujące z
planowaną zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku od strony południowo-wschodniej
i północnej są zabudowane budynkami mieszkalnymi i usługowymi. Od strony wschodniej działki a
sąsiaduje z cmentarzem, poza obszarem NATURA2000, poza terenami osuwisk i terenami
zagrożonymi ruchami masowymi oraz poza terenami zagrożonymi powodzią. Działka z dostępem
do drogi publicznej poprzez istniejące zjazdy.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zachowuje się istniejące zagospodarowanie terenu.
a) charakterystyka budynku po zmianie sposobu użytkowania:
wymiary zewnętrzne budynku ulegną zmianie z uwagi na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych
budynku ociepleniem ze styropianu grubości 12cm. budynek parterowy, niepodpiwniczony, przykryty
częściowo dachem dwuspadowym (w części gdzie zlokalizowana była myjnia samochodowa) oraz
dachem jednospadowym w pozostałych częściach budynku. Wymiary zewnętrzne budynku po
przebudowie, adaptacji i zmianie sposobu użytkowania – 11,19 x 19,95m o zróżnicowanej wysokości.
Maksymalna wysokość budynku wynosi 5,08m od terenu. Budynek o przeznaczeniu magazynowym oraz
technicznym (węzeł cieplny – poza zakresem opracowania).
b) uzbrojenie terenu
nie dotyczy, zachowuje się istniejące
c) niwelacja terenu i zagospodarowanie mas ziemnych
nie dotyczy
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d) zewnętrzne przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę:
zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi istniejący hydrant DN80 zlokalizowany
na sieci wodociągowej w ul. Śniadeckich w wymaganych odległościach wynikających z przepisów ppoż.
e) odpady
odpady stałe gromadzone na zewnątrz budynku w pojemnikach, szczelnie zamykanych, systematycznie
wywożone przez specjalistyczne firmy, odpady segregowane, odpady niebezpieczne nie występują.
f) układ komunikacji zewnętrznej
nie dotyczy, zachowuje się istniejący
g) układ komunikacji wewnętrznej
projektowania adaptacja i przebudowa wprowadza zmiany w komunikacji wewnętrznej poprzez
wykonanie nowych wejść do budynku oraz likwidację istniejących.
i) ukształtowanie terenu, zieleń
nie dotyczy, zachowuje się istniejące.
Dane o rejestrze zabytków
Działka nr 25/1 obr. 73 oraz budynek nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie
konserwatorskiej.
Wpływ eksploatacji górniczej na przebudowę, adaptację i zmianę sposobu użytkowania
Przedmiotowa działka nie jest pod wpływem eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu
górniczego.
Wpływ zmiany sposobu użytkowania na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników
Inwestycja nie jest uwzględniona w wykazie inwestycji mogących wpływać na stan środowiska zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Projektowana przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu użytkowania nie powoduje żadnych ograniczeń
w dotychczasowym i planowanym wykorzystaniu terenu i otoczenia, zmiana nie ma ujemnego wpływu
na otaczające środowisko, wody powierzchniowe i podziemne a także nie wpłynie ujemnie na zdrowie
użytkowników budynku i sąsiedniej zabudowy. W powietrzu w pomieszczeniach nie występują czynniki
w stężeniach szkodliwych dla użytkowników, nie występują okoliczności powodujące przekroczenie
dopuszczalnego poziomu promieniowania jonizującego i oddziaływania pola elektromagnetycznego. W
budynku nie występują okoliczności powodujące hałas stanowiący zagrożenie dla zdrowia użytkowników
i osób znajdujących się w sąsiedztwie. Przegrody posiadają izolacyjność akustyczną zgodną z PN. Brak
jakichkolwiek substancji toksycznych i innych szkodliwych dla wód podziemnych. W budynku powstają
jedynie ścieki socjalne, które będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Odpadki i śmieci
segregowane, wynoszone na zewnątrz do pojemników szczelnie zamykanych, następnie wywożone
przez specjalistyczne firmy. W budynku nie będą występować żadne odpady niebezpieczne, ani
substancje toksyczne. Inwestycja znajduje się poza obszarem „Natura 2000”. Zmiana nie wymaga wycinki
drzew. Zgodnie z planem miejscowym przedmiotowa działka znajduje się w terenie zabudowy
oznaczonej symbolem D61U – teren usług, w tym komunikacji – bazy transportowe, warsztaty
samochodowe, stacja paliw, przy zachowaniu zasady braku uciążliwości wprowadzonego programu
usługowego dla sąsiednich działek mieszkaniowych. Projektowana usługa o ograniczonej uciążliwości do
granic terenu będącego własnością Inwestora. Jest to przedsięwzięcie, które potencjalnie znacząco nie
oddziałuje na środowisko.
Zagrożenie powodzią
nie występuje
Wyłączenie z użytkowania rolniczego
nie dotyczy
Ochrona interesów osób trzecich
Projektowana przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu użytkowania w istniejącym obiekcie nie naruszy
uzasadnionych interesów osób trzecich zgodnie z art. 5.1 ustawy Prawo budowlane a w szczególności:
- zapewnia dostęp do drogi publicznej i nie utrudni poruszania się po drodze,
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- nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności, światła
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- nie spowoduje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne,
promieniowanie, a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
- nie wpłynie na utrudnienia użytkowania istniejących obiektów i terenów sąsiednich.
Informacje o obszarze oddziaływania inwestycji
Zgodnie z prawem budowlanym art. 20 pkt. 1 ust. 1c określam, że obszar oddziaływania budynku
obejmuje działkę 25/1.
Zasilanie w media
• energetyczne – istniejący przyłącz;
• wodne – istniejący przyłącz;
• ogrzewanie – z MPEC poprzez wymiennikownię;
• odbiór ścieków – istniejący przyłącz kanalizacji sanitarnej;
• odpady komunalne – do pojemników na śmieci, z segregacją odpadów;
• odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej.
5. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego dla robót budowlanych – nie ma.
6. Integralną część opisu projektu zagospodarowania terenu stanowi rys. 1 w skali 1:500.
UWAGI KOŃCOWE:
Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie
określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonać zgodnie z Polskimi Normami
oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami
oraz zasad BHP.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej
usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność
projektu – w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy
natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami
wzajemnie uzupełniającymi się.
Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty
określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską
Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp.
Projektant:
mgr inż. arch. Jacek NAJBAR
upraw. w spec. architektonicznej
GAS-834/A-28/85

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Janusz WYSOCKI
upraw. w spec. architektonicznej
UAN.I-8340/A-54/90
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CZĘŚĆ B – PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA:

Część opisowa:
Opis techniczny

Część rysunkowa:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Inwentaryzacja – rzut budowlany
Inwentaryzacja - elewacje
Inwentaryzacja – przekrój A-A
Wyburzenia i zamurowania
Rzut budowlano-wykonawczy
Elewacje
Przekrój
Rzut posadzki
Rzut sufitu podwieszanego
Konstrukcja sufitu podwieszanego
Elementy konstrukcyjne sufitu podwieszanego
Szczegół oparcia belki pod sufit Armstrong
Zestawienie mebli
Zestawienie stolarki
Nadproże poz. 1.1
Szczegół belki nadproża poz. 2.1, 2.2

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:10

skala 1:20

WDM KONSTRUKCJE Wojciech MARCZYK Projektowanie - Nadzór | ul. Podbielowska 3, 33-300 NOWY SĄCZ

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń myjni samochodowej
ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe
dz. nr 25/1 obr. 73, ul. Śniadeckich 13, NOWY SĄCZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania jest umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowej i
przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń, program funkcjonalno-użytkowy przekazany przez
użytkownika lokalu oraz wytyczne projektowe uzgodnione z Inwestorem.
2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy i adaptacji pomieszczeń
myjni samochodowej ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe zlokalizowanego
przy ul. Śniadeckich 13 w Nowym Sączu.
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Przedmiotem opracowania są pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie budowlanym, które
wykorzystywane były jako myjnia samochodowa oraz pomieszczenia magazynowe. Po wykonaniu
przebudowy i adaptacji pomieszczeń oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia objęte
zakresem opracowania pełnić będą funkcję pomieszczeń biurowych oraz zaplecza szatniowosanitarnego dla pracowników Poczty Polskiej.
Zakres opracowania obejmuje wskazanie koniecznych prac adaptacyjnych w zakresie
architektoniczno-budowlanym, określa aranżację pomieszczeń z ich wyposażeniem meblowym, a
także dyspozycje dotyczące instalacji elektrycznej oświetleniowej i potrzeb ogólnych, instalacji
wentylacji i ogrzewania, instalacji sanitarnej wod-kan, monitoringu i kontroli dostępu.
Projektowana przebudowa i adaptacja ma na celu dostosowanie przedmiotowych pomieszczeń do
celów biurowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego zgodnie z wytycznymi właściciela obiektu
ujętymi w SIWZ – wytyczne do projektowania.
Założenia projektowe przewidują:
- wykonanie nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń,
- wykonanie ścianek dzialowych,
- wykonanie okładzin ściennych i nowych posadzek w pomieszczeniach objętych
opracowaniem,
- wykonanie oświetlenia, instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
- wykonanie instalacji wentylacji, ogrzewania, wod-kan
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
- dostawa i montaż wyposażenia stałego i umeblowania,
- wykonanie docieplenia budynku z zewnątrz.
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
Zakresem opracowania objęto pomieszczenia zlokalizowane na poziomie „0” o powierzchni
ok. 112 m2. Pomieszczenia zlokalizowane w budynku przy ul. Śniadeckich 13 w Nowym Sączu.
Wejście do budynku poprzez istniejące drzwi do pomieszczenia magazynowego oraz do
pomieszczenia myjni samochodowej. Stan lokali – lokale użytkowane wymagające remontu.
Posadzki wykończone płytkami gresowymi do demontażu. W lokalu znajdują się instalacje
elektryczne oraz wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna.
Budynek objęty zakresem opracowania jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, dostępnym dla osób niepełnosprawnych.
Posadowienie budynku – ławy i stopu fundamentowe, żelbetowe, głębokość posadowienia –
nieznana.
Układ konstrukcyjny – konstrukcja o układzie mieszanym, wykonana w technologii tradycyjnej
murowanej i żelbetowej, dach o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, drewnianej z pokryciem
blachą trapezową.
Ściany zewnętrzne murowane z elementów drobnowymiarowych na zaprawie cementowowapiennej, bez ocieplenia.
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Ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane z elementów drobnowymiarowych na zaprawie
cementowo wapiennej.
Stropy – żelbetowe w części niskiej oraz prefabrykowany w części myjni samochodowej.
Belki, podciągi, słupy – drewniane i żelbetowe.
Dach – konstrukcja drewniana, krokwiowo-płatwiowa, z pokryciem z blachy trapezowej.
Tynki zewnętrzne – mineralne na siatce z tworzywa sztucznego.
Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne.
Stolarka okienna i drzwiowa pcv, aluminiowa.
Brama wjazdowa – PCV, podnoszona.
Wentylacja – grawitacyjna.
Instalacje wewnętrzne:
sanitarna – z rur pcv,
wodociągowa – z rur pcv
elektryczna – instalacja podtynkowa,
grzewcza – centralne ogrzewanie – źródło ciepła – węzeł ciepłowniczy.
Na podstawie oględzin stwierdzono miejscowo występujące spękania elewacji budynku, jednak
nie są to zarysowania mogące świadczyć o zagrożeniu dla budynku. Uszkodzenia dotyczą
wyłącznie warstw wykończeniowych elewacji. Brak widocznych zarysowań w tych samych
miejscach na wewnętrznej stronie ścian. Nie stwierdzono także uszkodzeń ani zarysowań stropów.
Ogólny stan budynku – dobry.
5. STAN PROJEKTOWANY
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń istniejących
magazynowych oraz myjni samochodowej na pomieszczenia biurowe oraz zaplecze szatniowosocjalne dla pracowników Poczty Polskiej. W pomieszczeniach przewiduje się wykonanie nowych
instalacji i oraz wykonanie aranżacji pomieszczeń zgodnie z wytycznymi właściciela Inwestora
zawartymi w specyfikacji technicznej i programie użytkowym. Planowane zmiany nie będą
powodować niekorzystnego wpływu na osoby trzecie oraz na środowisko, oraz nie zmieniają
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH
Program użytkowy – stan projektowany:
PARTER
0.1
SZATNIA
0.2
POM. SOCJALNE
0.3
WC
0.4
POM. BIUROWE
0.5
KOMUNIKACJA
0.6
WC
0.7
POM. BIUROWE
0.8
POM. MAGAZYNOWE
0.9
POM. MAGAZYNOWE
0.10
WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY
RAZEM:

Pow. użytkowa
17,40
13,85
5,03
21,77
6,44
3,10
7,85
18,41
18,35
17,76
129,96 m2

Kubatura budynku istniejącego
= 437,89 m3
Kubatura budynku projektowanego: = 423,61 m3
Powierzchnia całkowita
= 139,32 m2
Powierzchnia zabudowy
= 159,12 m2
Powierzchnia zabudowy po przebudowie
= 166,54 m2
Powierzchnia użytkowa budynku istniejącego
= 133,39 m2
Powierzchnia użytkowa budynku projektowanego
= 129,96 m2
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń podlegających zmianie użytkowania = 75,44 m2
Wymiary zewnętrzne: długość / szerokość 19,95x11,19 m
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Maksymalna wysokość od średniego poziomu terenu = +5,08 m
Poz. +-0,00 = 284,00 m npm
Ilość kondygnacji
1
7. ZAKRES PRAC ADAPTACYJNYCH
Roboty przygotowawcze i demontażowe:
- demontaż elementów wyposażenia pomieszczeń, demontaż bramy wjazdowej do myjni,
demontaż bramy dwuskrzydłowej, demontaż elementów instalacji ogrzewania, instalacji
elektrycznej,
- demontaż stolarki okiennej,
- likwidacja kanału odpływowego w posadzce myjni,
- demontaż okładzin ściennych z płytek ceramicznych,
- demontaż posadzek z płytek gresowych,
- skucie odparzonych tynków.
Roboty budowlane i montażowe:
- wykonanie warstw posadzkowych wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową,
- montaż ścianek działowych z płyt g-k,
- montaż drzwi wewnętrznych,
- montaż płytek podłogowych,
- malowanie pomieszczeń,
- montaż sufitu podwieszanego,
- wykonanie instalacji wentylacji, p.poż. oraz ogrzewania,
- montaż oświetlenia,
- wykonanie instalacji elektrycznej, wg. standardów Poczty Polskiej, przedstawione w
opracowaniu branży elektrycznej,
- dostawa zabudowy meblowej
- montaż instalacji i urządzeń w dostarczonych meblach,
- instalacje techniczne w zakresie zabezpieczeń lokalu.
7.1 Posadzki:
W pomieszczeniach objętych zakresem przebudowy należy przewidzieć całkowite wykonanie
nowej posadzki. W tym celu należy usunąć wszystkie warstwy istniejącej posadzki wraz z kanałem
znajdującym się w środkowej części pomieszczenia. Projektowane warstwy posadzki
przedstawiono w części rysunkowej projektu wykonawczego.
W zależności od przeznaczenia pomieszczenia przewiduje się różne rodzaje wykończenia posadzki.
Płytki podłogowe w kolorze jasno szarym 30x30cm, gres Nova Gala kolekcja SIGNUM SG12 lub
równoważne projektuje się we wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem opracowania.
Płytki należy zastosować antypoślizgowe w klasie R9. Kolorystykę materiałów wykończeniowych
posadzek należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Materiał wykończeniowy
stosowany na posadzkę wyprowadzić na ścianę na wysokość 10 cm. Rodzaj wykończanie posadzek
przedstawiono na rysunkach rzutów pomieszczeń i posadzki.
7.2 Wycieraczki wejściowe obiektowe ( system oczyszczający obuwie ).
W głównym wejściu do obiektu przewiduje się montaż systemowych elementów czyszczącoosuszających w kombinacjach budujących efektywne strefy oczyszczania obuwia. Będą to
odpowiednie wkłady czyszczące osadzone w aluminiowych profilach łączonych w sposób
umożliwiający rolowanie maty.
Zaproponowany system to :
· wkłady gumowe lub naprzemienne wkłady gumowo-szczotkowe tworzące strefę
przechwytywania brudu gruboziarnistego. Zaprojektowano wycieraczkę osadzoną w ramce
aluminiowej zagłębionej w warstwach posadzkowych
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7.3 Ściany:
W miejscach uszkodzenia tynku ściany należy oczyścić, uzupełnić ubytki tynkiem cementowo –
wapiennym. Przewiduje się pokrycie ścian powłokami malarskimi z wykorzystaniem farb
lateksowych.
W pomieszczeniach, w których projektuje się umywalki z szafkami podumywalkowymi, należy
wykonać fartuchy ceramiczne (płytki o wymiarach 20x20) na wysokość min. 160 cm od
wykończonej posadzki.
Projektowane ściany działowe wydzielające pomieszczenia projektuje się w konstrukcji lekkiej o
grubości 10 cm (2x płyta gk, ruszt aluminiowy z profili zimnogiętych 75 mm w rozstawie co 60 cm,
wypełnienie wełną mineralną 100 mm).
W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się płytki ceramiczne o wymiarach 30x30 do wysokości
200cm. W sanitariatach należy zastosować folię w płynie na posadzkę i ściany istniejące z
wywinięciem na wysokość 10 cm. W sanitariatach projektuje się ściany działowe w konstrukcji
lekkiej o grubości 10 cm (2x płyta gkbi/h2 do pomieszczeń mokrych, ruszt aluminiowy z profili
zimnogiętych 50 mm w rozstawie co 60 cm, wypełnienie wełną mineralną 50 mm). Nad
umywalkami należy zamontować lustra o wymiarach 80x80 cm dopasowane wymiarami do płytek
ściennych.
Wejście do natrysku w pomieszczeniu sanitarnym projektuje się z wydzieleniem za pomocą drzwi
prysznicowych szklanych, przesuwnych.
Skrzydło drzwi kabiny WC projektuje się jako otwierane na zewnątrz, wyposażone w 2 zawiasy
oraz zamek typu WC ze stałą gałką. Wykończenie płyt powinno być dwustronne i umożliwiać
częste mycie.
Projektowane zamurowania otworów wykonać z takiego samego materiału jak ściana istniejąca.
Kolorystykę materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z Inwestorem na etapie
wykonawczym.
7.4 Tynki wewnętrzne.
Na ścianach wewnętrznych murowanych przewiduje się tynki cementowo-wapienne kat. III
szpachlowane cienkowarstwową, drobnoziarnistą gładzią mineralną (wapienną,
wapienną modyfikowaną). Szpachlowania nie wymagają ściany i ich fragmenty przewidziane do
obłożenia np. płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych lub zapleczu socjalnym.
7.5 Sufity:
W pomieszczeniu po myjni projektuje się sufity SUFIT PODWIESZANY ARMSTRONG SAHARA
BOARD - WYMIAR 600x600mm SYSTEM ZAWIESZENIA - KONSTRUKCJA PRELUDE 24 LUB
RÓWNOWAŻNY wsparty na stalowych belkach zamocowanych w ścianie. Natomiast w pozostałej
części pomieszczeń przewiduje się zerwanie starych tynków i ponowne założenie nowych.
Klasa materiałowa sufitów pod względem ochrony ppoż. – A1 wg EN 13501-1. Wszystkie sufity
systemowe muszą umożliwiać ewentualny demontaż. W zakresie odporności na wilgoć i
stabilności wymiarowej płyty powinny być stabilne wymiarowo nawet do 100 % wilgotności
względnej powietrza.
Sufity projektuje się w kolorze białym, żądany współczynnik rozproszenia światła odbitego
powinien wynosić nie mniej niż 85 %.
7.6 Elementy białego montażu i wyposażenie łazienek:
W łazienkach należy zastosować akcesoria łazienkowe: dozownik mydła, wieszak w każdej kabinie.
Należy przewidzieć także podajniki do ręczników papierowych, podajniki papieru toaletowego i
kosze na odpady. Wszystkie wskazane akcesoria muszą być wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej.
Umywalki należy montować na wysokości 85 cm, pisuar na wysokości 85 cm do górnej krawędzi.
7.7 Stolarka okienna:
Projektuje się wykonanie nowych otworów okiennych, w których zamontowane zostaną okna
jednoramowe, dwudzielne z szybą termoizolacyjną, stolarka okienna w kolorze białym,
nawietrzniki w dolnej krawędzi ramy okiennej.
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Projektowana stolarka okienna. Okna PCV 5-cio komorowe, klasy A, kształtowniki z
wysokoudarowego PVC, pakiety szybowe 4-16-4 Ug=1,1 wg EN673, ciepłochronna stalowa ramka
międzyszybowa, klamka plastikowa, dwa zaczepy antywyważeniowe w skrzydle, mikrowentylacja,
mechanizm 4 stopniowego uchyłu lub rozwarcia skrzydła.
W pomieszczeniach myjni projektuje się wybicie nowych otworów okiennych oraz otworu
drzwiowego oraz wykonanie nadproży. Nadproża projektuje się z trzech dwuteowników stalowych
lub żelbetowe wylewane na mokro. Szczegóły wg. części rysunkowej.
7.8 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Przewiduje się dostawę i montaż drzwi wewnętrznych Porta wraz z ościeżnicami metalowymi
regulowanymi PS „na kant” w kolorze RAL 7047.
Drzwi wewnętrzne – skrzydło płaskie pełne Porta w kolorze RAL 7004 lub okleina Portadecor
okleina CPL 2 mm w kolorze DPO popielaty Euroinvest lub równoważny, wyposażone w
samozamykacz, zameki oraz kontrolę dostępu. Klamka w kolorze stali nierdzewnej. Grubość
skrzydła nie może zawężać światła przejścia.
Okucia
Klamki do drzwi pełnych ze stali nierdzewnej, np. Gamet DH-Z-30SS lub równoważne.
Zamki – system musi być zgodny z PN lub świadectwo dopuszczenia ITB.
Samozamykacze stalowe w kolorze aluminium, typu górnego, ślizgowego lub nożycowego,
dobrane do typu drzwi, ref.: GEZE.
Odboje drzwiowe – stal nierdzewna, kauczuk/guma.
Zamki i zawiasy – systemowe posiadające atesty PN, CE, ITB.
Szyldy normowe i ostrzegawcze – umieszczać wg. PN. min.: wyjście ewakuacyjne, gaśnica, zakaz
wstępu etc.
System zabezpieczeń w obrębie lokalu wg. opracowania części elektrycznej.
7.9 Stolarka drzwiowa zewnętrzna
Projektuje się drzwi zewnętrzne aluminiowe, profile aluminiowe z przekładką termiczną,
lakierowane – kolor ustalony na etapie realizacji, w górnej części szklone zestawem dwuszybowym
Ukmax =1,0W/m2K.
Światło przejścia drzwiowego min. 90cm. Szczegóły podane zostały w zestawieniu stolarki.
Uwaga: Przed zamawianiem stolarki drzwiowej wymiary podane na rysunkach należy
zweryfikować na obiekcie.
7.10 Parapety wewnętrzne
W pomieszczeniach objętych przebudową w miejscu montażu nowej stolarki okiennej należy
zamontować parapety okienne PCV lub drewniane.
7.11 Parapety zewnętrzne.
wykonane z blachy powlekanej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
7.12 Wyposażenie pomieszczeń.
W projekcie ujęto planowaną aranżację oraz wyposażenie pomieszczeń w zabudowę meblową,
przedstawioną w części rysunkowej.
7.13 Instalacje:
Branża instalacji sanitarnych:
- szczegółowy opis zawarty w opracowaniu branżowym.
Branża instalacji elektrycznych:
- szczegółowy opis zawarty w opracowaniu branżowym.
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7.14 Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.
Pomieszczenia posiadają istniejącą wentylację grawitacyjną. Istniejące kratki należy zdemontować
i zamontować nowe, według projektu branży sanitarnej. Należy sprawdzić i w razie konieczności
udrożnić istniejące przewody wentylacyjne. W sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych
projektowana wentylacja według projektu branży sanitarnej.
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w oparciu o projekt branży wentylacyjnej. Dostawa i
montaż kratek wentylacyjnych w suficie podwieszanym ażurowym, budowa nowych kanałów
wentylacyjnych w oparciu o projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.
Wykończenie budynku wewnątrz:
− rodzaje posadzek wg części rysunkowej, przy posadzkach cokół min. 10 cm,
− ściany z płyt g-k, malowane farbami emulsyjnymi,
− drzwi wewnętrzne gładkie płytowe drewniane z ościeżnicą metalową,
− parapety wewnętrzne pcv,
− ściany w pomieszczeniach sanitarnych wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości
2,0m.
Wykończenie budynku na zewnątrz:
− docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm.,
− wykonanie warstwy wykończeniowej elewacji cienkowarstwowym tynkiem silikonowym
lub równoważnym,
− stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna PCV w kolorze białym,
− parapety zewnętrzne stalowe z blachy powlekanej.
Przy wykonywaniu docieplenia budynku należy przewidzieć wykonanie nowych obróbek
blacharskich na ścianach zewnętrznych budynku oraz skorygować mocowanie rur spustowych z
dachu.
8. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wejście do lokalu przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych wg. Warunków Technicznych,
wejście bezpośrednio z poziomu terenu zewnętrznego.
9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO WG
OPRACOWANIA W CZĘŚCI INSTALACJI SANITARNYCH.
• Budynek spełnia wymagania dot. oszczędności energii cieplnej określone w § 328
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 15.06.2002r. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.),
Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące
oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
10. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII
Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania
pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, alternatywnych źródeł
zaopatrzenia w energię.
W analizie wzięto pod uwagę: roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, dostępne nośniki
energii, warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, możliwość wprowadzenia różnych systemów
zaopatrzenia w energię: systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego.
Po przeprowadzonej analizie stwierdza się możliwość zastosowania alternatywnych źródeł energii
takich jak:
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- panele solarne,
- gruntowa pompa ciepła,
- ogniwa fotowoltaiczne,
- siłownia wiatrowa.
Jednakże ze względów ekonomicznych nie jest uzasadnione stosowanie powyższych rozwiązań.
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano w oparciu o rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 14 grudnia 2015 r., poz. 2117).
11.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.
Dane podstawowe:
powierzchnia użytkowa lokalu
Powierzchnia całkowita
Maksymalna wysokość budynku
Kubatura budynku projektowanego:
Ilość kondygnacji nadziemnych – 1
Ilość kondygnacji podziemnych – 0
Budynek zalicza się do budynków niskich.

= 129,96 m2.
= 139,32 m2
= +5,08 m
= 423,61 m3

11.2 Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
W przedmiotowym budynku znajdować się będą standardowe wyposażenia meblowe i wystój
wnętrz. Do wykończenia tych wnętrz zastosowane zostaną materiały niepalne, niezapalne i
trudno zapalne. Pod względem palności, w zdecydowanej większości reprezentowane będą
materiały stałe. Nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w
rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).
W pomieszczeniach porządkowych i magazynowych znajdować się będą niewielkie ilości stałych
materiałów palnych związanych z ich przeznaczeniem.
11.3 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Gęstość obciążenia ogniowego w obiekcie poniżej 500 MJ/m2.
11.4 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji
i w poszczególnych pomieszczeniach.
Zgodnie z „warunkami technicznymi” obiekt, w którym mieści się rozpatrywany lokal należy
zaliczyć do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi.
W pomieszczeniach może przebywać maksymalnie około 25 osób. W pomieszczeniach biurowych
może przebywać 5 osób, w części szatniowej może przebywać maksymalnie 20 osób.
W obiekcie nie występuje pomieszczenie w którym mogłoby przebywać ponad 50 osób.
11.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone wybuchem.
11.6 Podział obiektu na strefy pożarowe.
Przedmiotowy budynek znajduje się w strefie pożarowe o wielkości zgodnej z postanowieniami
zawartymi w §227 ust.1 (warunków technicznych). Występuje jedna strefa pożarowa
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla projektowanego obiektu wynosi 8.000 m2.
(zgodnie z par. 227.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.).
Powierzchnia strefy pożarowej istniejącego budynku wynosi 139,32 m2.
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11.7 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Klasa odporności pożarowej "D”. Nie są stosowane elementy budowlane inne jak tylko
„nierozprzestrzeniające ognia”, posiadające potwierdzenie tych cech certyfikatem zgodności,
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
11.8 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
Z pomieszczeń w budynku przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnętrz budynku lub pośrednio drogami ewakuacyjnymi poziomymi.
Droga ewakuacyjna prowadzona jest bezpośrednio na zewnątrz budynku. Drzwi stanowiące
wyjścia ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz. W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w
którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną lub na zewnątrz budynku
długość nie przekracza 40 m. Szerokość przejścia ewakuacyjnego wynosić będzie nie miej niż 1,2m
(wymiar w świetle). Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne mają zapewnioną szerokość co
najmniej 90 cm. Drzwi po całkowitym otwarciu nie będą zawężać ich szerokości poniżej wartości
wymaganych przepisami, niektóre wyposażone będą w samozamykacze. Drzwi wyjść
ewakuacyjnych otwierają się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. W przypadku drzwi
dwuskrzydłowych drzwi posiadają nieblokowane skrzydło o szerokości minimum 90cm. Minimalna
szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych odpowiada wymaganej szerokości wynikającej z ilości
ewakuowanych danym obszarem osób, przy czym w żadnym przypadku szerokość ta nie jest
mniejsza niż 1,2 m dla korytarzy przewidzianych do ewakuacji do 20 osób. Zgodnie z normą i
przepisami wyjścia i kierunki ewakuacji zostaną odpowiednio oznakowane. Oznakowanie dróg i
wyjść ewakuacyjnych zgodnie z PN w tym zakresie. Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w
strefach pożarowych ZL nie są dłuższe niż 50m.
11.9 Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia
stałego.
Stałe elementy wyposażenia wnętrz będą co najmniej trudno zapalne odpowiadające
wymaganiom Polskiej Normy.
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane będą z
materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
11.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.
Budynek wyposażony jest w główny tzw. przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ
prądu do wszystkich obwodów poza ewentualnymi związanymi z funkcjonowaniem technicznych
zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku. Przewody sterujące działaniem wyłączników
wykonane zostały w klasie o odpowiednich klasie odporności ogniowej, jak również elementy
mocujące te przewody. Po użyciu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku nie będzie
obwodów instalacji elektrycznej zasilanych napięciem niebezpiecznym.
Wyłączenie zasilania elektrycznego nie będzie kolidować z pracą instalacji i urządzeń systemu
bezpieczeństwa tj. oświetlenie ewakuacyjne.
Przewody wentylacyjne w budynku wykonane będą z materiałów niepalnych. Palne izolacje
termiczne i akustyczne oraz inne okładziny przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
osłonięte okładziną z materiałów niepalnych. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
prowadzone przez pomieszczenia których nie obsługują są obudowane okładzinami o odporności
ogniowej równej odporności ogniowej elementu oddzielenia pożarowego EI60.
Instalacja odgromowa – budynek ma zapewnioną ochronę w podstawową ochronę odgromową w
wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami określonymi w PN.
Ogrzewanie – realizowane z węzła ciepłowniczego, otuliny termoizolacyjne rur wodociągowych,
instalacji grzewczej, wykonane z materiałów posiadających cechę nierozprzestrzeniania ognia
(NRO).
Instalacja gazowa – nie dotyczy,
Wentylacja pożarowa – nie dotyczy,
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Przewody wentylacyjne i spalinowe – wykonane z materiałów niepalnych. Przewody i obudowa
przewodów spełnia wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych
kominów.
11.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.
Obiekt wyposażony został w:
- instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlonych znaków
ewakuacyjnych, zgodnie z PN-EN 1838, czas działania oświetlenia wynosi co najmniej
jedną godzinę a czas jego załączenia nie przekracza 2s.
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu – budynek wyposażony w główny tzw.
przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany w rejonie głównego wejścia, odcinający
dopływ prądu do wszystkich obwodów, poza ewentualnymi związanymi z
funkcjonowaniem technicznym zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku, przewody
sterujące działaniem wyłączników wykonane zostały w klasie o odpowiedniej klasie
odporności ogniowej jak również elementy mocujące tego przewodu, po użyciu
przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku nie będzie obwodów instalacji
elektrycznej zasilanych napięciem niebezpiecznym.
11.12 Wyposażenie w gaśnice.
Obiekt zostanie wyposażony w dwie gaśnice proszkowe szt. GP-4x (ABC). Miejsca lokalizacji gaśnic
zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
Po przeprowadzonej analizie budynku ze względu na ochronę przeciwpożarową budynku
stwierdza się, że ze względu na zakwalifikowanie obiektu do klasy ZLIII oraz z uwagi na
powierzchnię wewnętrzną budynku nie przekraczającą wielkości podanych w par. 3 pkt. 1
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2117) – przedmiotowa dokumentacja obejmująca przebudowę i adaptację pomieszczeń
myjni samochodowej ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.
11.13 Informacja o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego
gaszenia pożaru
Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych – dla budynku o kubaturze brutto 423,61 m3 i
powierzchni wewnętrznej 139,32 m2 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi
10dm3/s, z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100m3 zapasu wody w
przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Dla obiektu zapewnia się 1 istniejący hydrant o średnicy
80mm, zlokalizowany w ul. Śniadeckich w wymaganych odległościach, spełniający warunki
zgodnie z rozporządzeniem. Woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia
pożaru to woda, która może być czerpana z wodociągów, zbiorników za pomocą pomp lub sprzętu
straży pożarnej. Budynek zabezpieczony pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dojazd do
budynku jednostek straży pożarnej stanowi istniejąca droga publiczka oraz droga wewnętrzna z
utwardzoną nawierzchnią. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych droga
publiczna oraz droga wewnętrzna spełnia wymagania drogi pożarowej.
11.14 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Obowiązek opracowania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” wynika z par. 6 Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Zastosowane urządzenia przeciwpożarowe posiadają stosowne dopuszczenia zgodnie z
wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27 kwietnia 2010
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
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publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobów do użytkowania.
Uwaga:
• wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej.
OŚWIETLENIE LOKALU ŚWIATŁEM DZIENNYM
Wszystkie pomieszczenia objęte zakresem opracowania, w których przebywać będą ludzie
posiadają doświetlenie światłem dziennym. Pomieszczenia tj. zaplecze socjalne nie posiadają
doświetlenia światłem dziennym, jednak nie będą w nim przebywać ludzie więcej niż 2h dziennie.
Przeprowadzone zostały obliczenia natężenia oświetlenia dla pomieszczeń, które załączone
zostały do części elektrycznej projektu wykonawczego.
IV. Uwagi końcowe.
UWAGI:
1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami
projektów branżowych oraz opisami technicznymi.
2. Instalacje wykonać wg projektów odpowiednich branż instalacyjnych. Projekty branżowe
należy skonfrontować z rysunkami arkuszy sufitów podwieszanych.
3. Na rysunkach architektonicznych lokalizacja urządzeń wentylacji i klimatyzacji zaznaczona
jest orientacyjnie. Dokładną lokalizacje należy przyjąć zgodnie z rysunkami odpowiednich
branż.
4. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach. Powierzchnie
podano w stanie surowym ze względu na sposób zliczania powierzchni przez program do
komputerowego wspomagania projektowania CAD.
5. W wypadku zmiany lub różnicy między projektem a stanem rzeczywistym w trakcie
realizacji Wykonawca zobowiązany jest poinformować Projektanta.
6. Kwestie nieokreślone bezpośrednio w dokumentacji rozstrzygają:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych (wg
Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
budowlano - instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych
robót.
7. Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących projektu należy skontaktować się z
projektantem celem ich wyjaśnienia.
9. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z
2000 r. Nr 80, poz. 904). Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji części
architektonicznej należy uzgodnić z projektantem.
10. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o cechach nie gorszych jakościowo i technicznie
od wskazanych w projekcie.
11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z
projektantem.
13. Wymiary i sposób montażu elementów zabezpieczenia ścian należy zweryfikować na
etapie wyposażania budynku i skonsultować z Inwestorem i Użytkownikiem.
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Przy wykonywaniu poszczególnych elementów robót należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej,
warunków BHP oraz warunków wykonania i odbioru poszczególnych elementów robót, zgodnie z
obowiązującymi przepisami „Prawa budowlanego” oraz normami.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogą być tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z Inwestorem.
Do realizacji budynku należy używać materiałów budowlanych posiadających niezbędne atesty.
Materiały budowlane muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i znak bezpieczeństwa B.
Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Wszystkie wymiary i instalacje sprawdzić ze stanem faktycznym na budowie przed rozpoczęciem
prac. Wymiary podane są w cm.
Kolorystyka podana jest w klasyfikacji NCS, RAL.
Przyłącza elektryczne, telefoniczne i komputerowe przeprowadzić w brudach podłogowych lub
ścian z możliwością dojścia i serwisu.
Prace ogólnobudowlane o dużym natężeniu hałasu należy przeprowadzać w godzinach
uzgodnionych z Właścicielem obiektu. Wywózkę gruzu i odpadów przeprowadzać w godzinach
uzgodnionych z Właścicielem obiektu.
Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym,
określanym przez producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń.
Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP: Rozporządzeniem
Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr.43, poz. 401); Rozporządzeniem Min. Bud. I PMP z
dnia 28.03.1972 (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych.
Na terenie budowy powinna znajdować się apteczka z wyposażeniem umożliwiającym udzielenie
pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni być
przeszkoleni w zakresie BHP.
Projektant:
mgr inż. arch. Jacek NAJBAR
upraw. w spec. architektonicznej
GAS-834/A-28/85

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Janusz WYSOCKI
upraw. w spec. architektonicznej
UAN.I-8340/A-54/90
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CZĘŚĆ B – PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJE:

Część opisowa:
Wyniki obliczeń statycznych
Ocena stanu technicznego budynku
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Nowy Sącz, maj 2018r.

Wyniki obliczeń statycznych przebudowy i adaptacji pomieszczeń
myjni samochodowej ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń na pomieszczenia biurowe
w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich, dz. nr 25/1, obr. 73.

Inwestor –
Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny d/s Nieruchomości w Krakowie,
30-900 Kraków, ul. Prokocimska 6.

1. ELEMENTY WYLEWANE – NADPROŻA ZEWNĘTRZNE.
1.1. NADPROŻE NAD OTWOREM OKIENNYM O ROZPIĘTOŚCI L= 1,50m.
Zestawienie obciążeń obliczeniowych:
─
─
─
─

ściana
obciążenie stropodachem
wieniec
ciężar własny

13,07[kN/mb]
21,84[kN/mb]
2,78[kN/mb]
1,65[kN/mb]
39,34[kN/mb]

Przyjęto przekrój b x h = 0,30 x 0,20m z betonu C20/25, zbrojony stalą B500SP. Zbrojenie dołem i
górą po 2#12. Strzemiona ø6 na odcinku 25cm od krawędzi podpór co 6cm, na pozostałym
odcinku co 12cm. Do obliczeń przyjęto schemat statyczny belki jednoprzęsłowej, swobodnie
podpartej, obciążonej równomiernie.
M= 12,12kNm; R= 30,88kN.
2. BELKI STALOWE W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH.

2.1. NADPROŻE W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ O ROZPIĘTOŚCI L= 1,50m.
Zestawienie obciążeń obliczeniowych:
─
─
─
─

ściana
obciążenie stropodachem
wieniec
ciężar własny

13,07[kN/mb]
21,84[kN/mb]
2,78[kN/mb]
1,65[kN/mb]
39,34[kN/mb]

Belkę należy wykonać z 3 I 100PE o długości L= 2,0m, skręconych ze sobą naprzemiennie parami,
w dwóch punktach, śrubami M16 w tulejach stalowych. Belkę należy oprzeć na ścianach za
pośrednictwem poduszek betonowych. Dwuteowniki należy bardzo starannie klinować górą
klinami stalowymi. Do obliczeń przyjęto schemat statyczny belki jednoprzęsłowej, swobodnie
podpartej, równomiernie obciążonej.
M= 12,12kNm; R= 30,88kN.
2.2. NADPROŻE NAD OTWOREM DRZWIOWYM O ROZP. L= 1,05m W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ.
Zestawienie obciążeń obliczeniowych:
─ ściana
─ ciężar własny

7,92[kN/mb]
1,65[kN/mb]
q= 9,57[kN/mb]
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Belkę należy wykonać z 3 I 100PE o długości L= 1,50m, skręconych ze sobą naprzemiennie parami,
w trzech punktach, śrubami M16 w tulejach stalowych. Belkę należy oprzeć na ścianach za
pośrednictwem poduszek betonowych. Dwuteowniki należy bardzo starannie klinować górą
klinami stalowymi. Do obliczeń przyjęto schemat statyczny belki jednoprzęsłowej, swobodnie
podpartej, równomiernie obciążonej.
M= 1,45kNm; R= 5,28kN.
3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STROPU PODWIESZONEGO.
3.1. BELKA O ROZPIĘTOŚCI L= 5,92m DO MOCOWANIA PODKONSTRUKCJI STROPU
PODWIESZONEGO.
Do obliczeń przyjęto zastosowanie stropu podwieszonego Armstrong Sahara Board na
podkonstrukcji PRELUDE 24, przy założeniu max długości belek głównych profilu nośnego tj.
3,60m.

Zestawienie obciążeń obliczeniowych:
─ obciążenie stropem
─ ciężar własny

0,30[kN/mb]
0,27[kN/mb]
0,57[kN/mb]

Podciąg należy wykonać z I 140PE o długości L= 6,40m. Belkę należy oprzeć na ścianach za
pośrednictwem poduszek betonowych. Do obliczeń przyjęto schemat statyczny belki
jednoprzęsłowej, swobodnie podpartej, równomiernie obciążonej.
M= 2,75kNm; R= 1,77kN; f= 0,97cm.

4. UWAGI WYKONAWCZE.
─

─
─
─

Wszelkie prace należy wykonywać pod kierunkiem osoby posiadającej stosowne
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z
obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz BHP.
Na wbudowane materiały należy posiadać aktualne atesty.
Strop podwieszony należy wykonać na systemowej podkonstrukcji ściśle wg zaleceń
producenta systemu.
Obliczenia statyczne znajdują się w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

Sprawdzenie:

mgr inż. Wojciech MARCZYK
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAP/0287/PWOK/08

Opracowanie:

mgr inż. Joanna MISYGAR
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr UAN-7342-7/92
33-300 Nowy Sącz, al.H.Sucharskiego19/40
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OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek
usytuowany jest przy ulicy Śniadeckich 13. Budynek zwieńczony jest w części wysokiej
dwuspadowym dachem o nachyleniu ok 9°, w części niskiej dachem jednospadowym o kącie
nachylenia ok. 6o. Kalenica części wysokiej usytuowana jest równoległej do ul. Śniadeckich. Od
stron szczytowych oraz od strony wschodniej (w granicy działki 25/1) budynek posiada ścianę
oddzielenia pożarowego wyniesioną ponad połacie dachowe. Więźba dachowa drewniana
tradycyjna o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, pokrycie blachą trapezową.
OCENA ELEMENTÓW OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
Stan techniczny budynku oceniono na podstawie oględzin wszystkich istotnych odkrytych
jego elementów, ich uszkodzeń oraz wpływu ich stanu na nośność i stateczność całej konstrukcji.
Wizja lokalna i inwentaryzacja dachu oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku
pozwoliły określić stan poszczególnych elementów konstrukcji i poszycia dachu. Stwierdzono:
POSADOWIENIE I FUNDAMENTY.
Budynek posadowiono na betonowych wylewanych na mokro fundamentach. Woda gruntowa
występuje poniżej poziomu posadowienia. Nie stwierdzono zawilgocenia, zarysowań ani innych
uszkodzeń ścian nośnych świadczących o nieprawidłowej dotychczasowej pracy fundamentów.
Stan techniczny dobry - nie ma przeciwwskazań do planowanych prac.
KONSTRUKCJA NOŚNA BUDYNKU – ŚCIANY.
Konstrukcją nośną budynku są poprzeczne i podłużne ściany nośne o konstrukcji tradycyjnej
murowane z drobnowymiarowych elementów ceramicznych. Ściany nadziemia otynkowane –
malowane lub obłożone materiałem okładzinowym. Nie stwierdzono zwichrowań czy innych
uszkodzeń ścian nośnych nadziemia i odchyleń od pionu, a także uszkodzeń wskazujących na
przeciążenie czy niewłaściwą pracę. Na podstawie oględzin stwierdzono miejscowo występujące
spękania elewacji budynku, jednak nie są to zarysowania mogące świadczyć o zagrożeniu dla
budynku. Uszkodzenia dotyczą wyłącznie warstw wykończeniowych elewacji. Brak widocznych
zarysowań w tych samych miejscach na wewnętrznej stronie ścian. Nie stwierdzono także
uszkodzeń ani zarysowań stropów. Stan techniczny ścian – bez zastrzeżeń.
STROPY.
Stropy o konstrukcji prawdopodobnie gęstożebrowej. Wskazują na to widoczne miejsca
wykończenia łączenia elementów w stropu w rozstawie ok 1,2m. Strop otynkowany. Nie
stwierdzono zarysowań lub uszkodzeń wskazujących na niewłaściwą pracę czy przeciążenie. Stan
techniczny dobry. Stan techniczny również dobry.
PODCIĄGI ORAZ NADPROŻA OKIENNE I DRZWIOWE.
Podciągi w budynku wykonano jako żelbetowe wylewane na mokro. Natomiast nadproża okienne
i drzwiowe w większości murowane, z drobno wymiarowych elementów ceramicznych oraz
żelbetowe. Nie stwierdzono zarysowań i uszkodzeń świadczących o niewłaściwej pracy tych
elementów. Stan techniczny dobry.
DACH
Więźba dachowa - klasyczna, drewniana w ustroju płatwiowo-krokwiowym. Główne elementy
konstrukcyjne (słupy, płatwie, krokwie) w stanie dobrym. Rozstaw głównych elementów więźby i
ich przekroje przewidziane pod pokrycie dachu blachą trapezową. Nie stwierdzono śladów korozji
biologicznej (zagrzybienie). Stan ogólny konstrukcji dachowej – dobry.
Pokrycie dachu – blacha trapezowa, ocynkowana, malowana. Widoczne miejscowe ubytki powłok
malarskich spowodowane korozją atmosferyczną. Stan ogólny dobry.
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Obróbki blacharskie – przy kominach dobre, brak widocznych nieszczelności.
Kominy – w stanie ogólnym dobrym, brak widocznych uszkodzeń lub pęknięć mogących
powodować nieszczelności. Nakrywy kominów w stanie dobrym.
Rynny i rury spustowe – stan ogólny dobry.
OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN.
Inwestor zamierza dokonać adaptację pomieszczeń wraz z przebudową w poziomie parteru.
Planowane roboty nie będą powodowały znacznych dodatkowych obciążeń a wprowadzone
rozwiązania projektowe zabezpieczą przed wystąpieniem dodatkowych obciążeń na strop w
pomieszczeniu myjni. Ze względów konstrukcyjnych nie stwierdzono przeszkód do wykonania
planowanych robót budowlanych.
WNIOSKI I ZALECENIA.
Budynek będący tematem analizy wykonany został jako budynek usługowo-magazynowy i do
tej pory wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem. W ramach zmiany sposobu użytkowania
projektuje się wykonanie przebić i przemurowań w ścianach zewnętrznych. Budynek jest w
dobrym stanie technicznym, wobec czego nie stwierdza się przeciwwskazań do przedstawionych
w koncepcji projektowanych robót budowlanych. Budynek w obecnym stanie technicznym nadaje
się do użytkowania, należy jednak wykonać prace remontowe budynku zaczynając od usunięcia
przyczyn powstałych uszkodzeń, następnie podjąć czynności naprawiające uszkodzone elementy.
REASUMUJĄC NALEŻY STWIERDZIĆ CO NASTĘPUJE:
Po przeprowadzonej analizie wytrzymałościowej stwierdza się możliwość przeprowadzenia robót
budowlanych przedstawionych w koncepcji. Budynek będący tematem niniejszego opracowania
jest w dobrym stanie technicznym, wobec czego nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania
projektowanych prac.
UWAGI KOŃCOWE.
─

─

niniejsze opracowanie nie stanowi samodzielnej dokumentacji technicznej, podaje jedynie
wnioski i zalecenia, które winny być uwzględnione w trakcie prac projektowych przy projekcie
budowlanym;
w trakcie przeprowadzania prac budowlanych oraz w trakcie dalszego użytkowania budynku
należy prowadzić wnikliwą obserwacje wszystkich jego elementów zgłaszając wystąpienie
ukrytych wad autorowi dokumentacji celem zajęcia stanowiska.
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