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projekt budowlany  „Przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach” 

 
w zakresie architektury 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
PROJEKTANCI:                                                                                       SPRAWDZAJĄCY: 
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mgr. inż. arch. Leszek Wita ński   
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SPIS TREŚCI: 
 
III A. 1 OPIS TECHNICZNY do proj. architektoniczno - budowlanego   str. 1 – str. 49 

 
1.0.0.0 Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne param etry 
 techniczne.  
 
1.1.0.0 Charakterystyka obiektu 
1.2.0.0 Program użytkowy  
1.3.0.0 Dane ogólne o obiekcie 
1.4.0.0 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu 
1.4.1.0 Powierzchnia, kubatura, wymiary ( wg. normy PN – ISO 9836: 1997 ) 
1.4.2.0 Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni ( wg. normy PN – ISO 9836: 1997 ) 
 
2.0.0.0 Rozwiązania architektoniczno – budowlane 
 
2.1.0.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
2.2.0.0 Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy 
2.3.0.0 Spełnienie wymagań podstawowych 
2.4.0.0 Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych 
 
3.0.0.0 Układ konstrukcyjny obiektu 
 
3.1.0.0 Kategoria geotechniczna obiektu 
3.2.0.0 Warunki i sposób posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 
3.3.0.0 Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe podstawowych elementów obiektu 
 
4.0.0.0 Podstawowe dane technologiczne oraz współza leżność urządzeń i wyposa żenia 
 związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi ązaniami  budowlanymi   
 
5.0.0.0 Wyposa żenie budowlano – instalacyjne obiektu i sposób powi ązania instalacji obiektu z 
 sieciami zewn ętrznymi 
 
6.0.0.0 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz ądzeń instalacji technicznych, 
 w tym przemysłowych. Instalacje i urz ądzenia technologiczne, maj ące wpływ na 
 architektur ę obiektu 
 
7.0.0.0 Warunki ochrony przeciwpo żarowej 
 
7.1.0.0   Charakterystyka ogólna 
7.2.0.0   Lokalizacja 
7.3.0.0   Parametry pożarowe występujących materiałów 
7.4.0.0   Kategoria zagrożenia ludzi 
7.5.0.0   Podział na strefy pożarowe 
7.6.0.0   Klasa odporności pożarowej 
7.7.0.0   Warunki ewakuacji 
7.8.0.0   Instalacje użytkowe 
7.9.0.0    Systemy i urządzenia przeciwpożarowe 
7.10.0.0  Gaśnice 
7.11.0.0  Drogi pożarowe  
7.12.0.0  Uwagi dodatkowe  
 
8.0.0.0 Charakterystyka  energetyczna obiektu 
 
9.0.0.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakt eryzuj ące jego wpływ na środowisko, 
  obiekty s ąsiednie oraz higien ę i zdrowie u żytkowników pod wzgl ędem:  
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10.0.0.0 Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
 

 
III A. 2 SPIS RYSUNKÓW 
 
 rys. nr II/1-01 Rzut parteru stan istniejący   skala 1 : 100 
 rys. nr  II/1-02 Rzut I piętra stan istniejący   skala 1 : 100 
 rys. nr  II/1-03 Rzut II piętra stan istniejący   skala 1 : 100 
 rys. nr  II/1-04 Rzut dachu stan istniejący   skala 1 : 100 

rys. nr  II/1-05 Przekroje stan istniejący   skala 1 : 100 
rys. nr  II/1-06 Elewacje stan istniejący    skala 1 : 100 
rys. nr  II/1-07 Rzut parteru-wyburzenia i zamurowania  skala 1 : 100 

 rys. nr  II/1-08 Rzut I piętra-wyburzenia i zamurowania  skala 1 : 100 
 rys. nr  II/1-09 Rzut II piętra-wyburzenia i zamurowania  skala 1 : 100 

rys. nr  II/1-10 Przekroje-wyburzenia i zamurowania  skala 1 : 100 
 rys. nr  II/1-11 Rzut parteru stan projektowany   skala  1 : 100 
 rys. nr  II/1-12 Rzut piętra stan projektowany   skala 1 : 100  

rys. nr  II/1-13 Rzut dachu stan projektowane   skala 1 : 100 
 rys. nr  II/1-14 Przekroje A-A, B-B stan projektowany  skala 1 : 100 

rys. nr  II/1-15 Przekroje C-C, D-D stan projektowany  skala 1 : 100 
 rys. nr  II/1-16 Przekrój E-E stan projektowany   skala 1 : 100 

rys. nr  II/1-17 Elewacje – PŁD-WSCH, PN-ZACH  skala 1 : 100 
rys. nr  II/1-18 Elewacje – PN-WSCH, PŁD_ZACH  skala 1 : 100 
rys. nr  II/1-19 Detal A      skala 1 : 10 
rys. nr  II/1-20 Detal B      skala 1 : 10 
rys. nr  II/1-21 Detal C      skala 1 : 10 
rys. nr  II/1-22a Detal D      skala 1 : 10 
rys. nr  II/1-22b Detal D      skala 1 : 10 
rys. nr  II/1-23 Zestawienie ślusarki i stolarki drzwiowej  skala - 
rys. nr  II/1-24 Zestawienie stolarki okiennej   skala - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt budowlany Część II/1 ARCHITEKTURY Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnej 
biblioteki publicznej w Bojszowach 

Bojszowy,  

ul. Gościnna 6 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 43, PL 43-100 Tychy, tel. +48 32 / 217 31 76,  217 51 59, fax 217 71 70 

e-mail : biuro@ab-projekt.com.pl 
6 

 

III A. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTURY  
 

 
Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne param etry 
techniczne.   

 
1.1.0.0 Charakterystyka istniejącego obiektu 

 
Budynek objęty projektem przebudowy  był wybudowany w pierwszej połowie lat 70-tych XX 
wieku. Obiekt pierwotnie miał służyć jako pawilon sportowy przeznaczony dla klubu 
sportowego LZS Bojszowy. Zawiera szatnie i natryski dla sportowców, kawiarnię, magazyny, 
pomieszczenia pomocnicze ( WC, zaplecze kuchenne) i salę widowiskowo-kinową, która jest 
obecnie użytkowana jako sala biblioteczna. Budynek posiada własną kotłownię węglową. 
Budynek jest murowany, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. Ławy 
żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe, mury z pustaków SM 185, schody żelbetowe, 
stropy między kondygnacjami i stropodach żelbetowe gęstożebrowe typu Ackermana. 
Stropodach płaski kryty papą o minimalnych spadkach na obie strony. Okna drewniane. 
Budynek w zasadniczej części jest dwukondygnacyjny.  
 
Budynek nie spełnia wymaganych standardów użytkowych dla budynku użyteczności 
publicznej a w szczególności placówki bibliotecznej: 

• budynek nie spełnia obecnych wymogów termoizolacyjności 
• stolarka okienna nie spełnia obecnych wymogów termoizolacyjności 
• instalacje grzewcze i sanitarne klasyfikują się do wymiany 
• brakuje odpowiedniej, zgodnej z obowiązującymi przepisami liczby sanitariatów ( 

osobno dla pracowników, klientów biblioteki i widzów sportowych) 
• brakuje odpowiedniej powierzchni na czytelnie 
• brakuje wydzielonego pomieszczenia na organizację spotkań autorskich, zajęć 

półkolonijnych, lekcji bibliotecznych itd. 
• brakuje osobnego pomieszczenia dla dyrekcji biblioteki i księgowości 

brakuje wydzielonego, atrakcyjnego działu dziecięcego 
• nieprzystosowanie obiektu do wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych 
• niezgodność obiektu z przepisami ochrony ppoż 
• niezgodność projektu z obowiązującymi przepisami BHP oraz przepisami dotyczącymi 

higieny i zabezpieczeń sanitarnych 
•  nieprawidłowo rozwiązane zagospodarowanie terenu 
• nieatrakcyjny wygląd 

 
1.2.0.0 Program użytkowy  
  
 Dla niniejszego obiektu została wykonana koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez 
 Zamawiającego.  
 

Główne założenia koncepcyjne: 
 

• Dobudowanie sali odczytowej na parterze ( dla organizowania spotkań autorskich, 
lekcji bibliotecznych, pokazów filmowych i inne); z sali jest dostęp na taras i wyjście na 
ogród 

• Wydzielenie pomieszczenia dla dyrekcji i księgowej   
• Toalety dla klientów Biblioteki ( w tym jedna dla niepełnosprawnych) 
• Zachowanie pomieszczenia kateringowego obsługującego salę odczytową 
• Dział dziecięcy dostępny z głównej sali bibliotecznej 
• Czytelnia dostępna z głównej sali bibliotecznej 
• Wydzielenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników biblioteki 
• Dobudowanie szybu dźwigu i zainstalowanie dźwigu umożliwiającego dostęp na piętro 

osobom na wózkach inwalidzkich 
• Rewaloryzacja toalet dla widzów meczów dostępnych z zewnątrz 
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• Rewaloryzacja kotłowni 
• Dodatkowy magazyn sportowy dostępny z zewnątrz 

 
Roboty budowlane, które będą prowadzone przy budynku: 
 

• budynek zostanie poddany termomodernizacji ( ocieplenie ścian, renowacja 
stropodachu, wymiana stolarki okiennej) 
• przebudowa instalacji grzewczej i sanitarnej 
• dostosowanie obiekt do potrzeb niepełnosprawnych ( wejście z poziomu terenu, dźwig 
obsługujący wszystkie kondygnacje, WC dla niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach) 
• dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ochrony ppoż. 
• dostosowanie obiekt do obowiązujących przepisów  - Warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na działce a także przepisów BHP ( 
zaprojektowano dla obiektu odpowiednią ilość sanitariatów, pomieszczenia socjalne, 
pomocnicze) 
• dostosowanie obiekt do życzeń użytkownika ( zaprojektowano wydzielenie 
pomieszczenia dyrekcji i księgowej; zaprojektowano rozbudowę – o salę konferencyjną) 
• zagospodarowanie działki  

 
1.3.0.0 Dane ogólne o istniejącym obiekcie 
 
 Rozbudowywany budynek Biblioteki Gminnej w Bojszowach, w świetle aktualnie 

obowiązujących przepisów, jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z 
poddaszem użytkowym, nie podpiwniczonym,  w zasadniczej części a w obrębie klatki 
schodowej trójkondygnacyjnym. Obiekt jest murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. 
Ściany fundamentowe żelbetowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków 
żużlobetonowych SM185, stropy żelbetowe gęstożebrowe typu ''ACKERMAN”. 

 Powierzchnia zabudowy budynku  ( wg Inwentaryzacji z listopada 1974 r.) -  180,24 m2   

 Powierzchnia użytkowa ( wg Inwentaryzacji z listopada 1974 r.) -  286,69 m2   

Kubatura budynku ( wg Inwentaryzacji z listopada 1974 r.) -  1380 m3   

 Wysokość budynku (służąca do określenia wymagań technicznych i użytkowych) wynosi 7,41 
m,  co kwalifikuje budynek do grupy obiektów niskich. 
Budynek w zasadniczej części dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
Poziom posadzek kondygnacji: 
 

• parter   poziom ± 0,00 = 235,73 m n.p.m. 
• piętro   poziom + 3,37 m 

  
Główne wejście do obiektu z poziomu parteru 

 
 Szczegółowe dane wg opracowania pn.: „Ekspertyza techniczna możliwości przebudowy i nadbudowy 
budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach” sporządzoną przez inż. Alojzego Wilka w marcu 
2011 r. 

 
1.4.0.0 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu (wg. normy PN – ISO 9836: 1997) 

 
1.4.1.0 Powierzchnia, kubatura, wymiary 
 
  
Powierzchnia zabudowy 343,96 m2 

Powierzchnia obiektu - netto 420,72 m2 

Powierzchnia użytkowa obiektu (podstawowa i pomocnicza) 354,58 m2 

Łączna kubatura brutto części nadziemnej obiektu 2 409,00 m3 

Wysokość budynku (obiektu) 8,00 m 
Szerokość budynku (obiektu) 20,45 m 
Długość budynku (obiektu) 25,73 m 
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1.4.2.0 Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni ( wg. PN-ISO 9836; 1997) 

 
PARTER 

 
 

nr pom. 

 
 

nazwa pomieszczenia 

powierzchnia  netto / m
2 

pow. użytkowa (z) pow. 
usługowa 

pow.  
ruchu 

pow.  
netto  podstawowa pomocnicza 

1 Szyb windy    3,06  
2 Hall + klatka schodowa  59,2    
3 Sala odczytowa 45,65     
4 Zaplecze sali  14,85    
5 Dyrekcja/ Księgowość 29,71     
6 Pom.gospodarcze   3,51   
7 WC damski / NPS  5,44    
8 WC męski  4,76    
9 Zaplecze kateringowe  8,4    

10 WC damski/NPS  5,43    
11 WC męski  4,01    
12 Kotłownia   8,89   
13 Magazyn GTS   33,47   
14 Magazyn sportowy   16,07   

razem:  75,36 102,09 61,94 3,06 242,45 
 
 
PIĘTRO 
 

 
 

nr pom. 

 
 

nazwa pomieszczenia 

powierzchnia  netto / m
2 

pow. użytkowa (z) pow. 
usługowa 

pow.  
ruchu 

pow.  
netto  podstawowa pomocnicza 

1 Komunikacja  6,05    
2 Magazyn   5,33   
3 Dział dziecięcy 26,84     
4 Pom. socjalne  11,08    
5 Łazienka  1,83    
6 Czytelnia 27,09     
7 Sala biblioteczna 100,22     

razem:  154,15 18,96 5,33  178,44 
 
2.0.0.0 Rozwiązania architektoniczno – budowlane  
 
2.1.0.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

 
Budynek przed rozbudow ą – stan istniej ący. 

Budynek objęty projektem przebudowy był wybudowany w pierwszej połowie lat 70-tych XX 
wieku. Obiekt pierwotnie miał służyć jako pawilon sportowy przeznaczony dla klubu 
sportowego LZS Bojszowy. Zawiera szatnie i natryski dla sportowców, kawiarnię, magazyny, 
pomieszczenia pomocnicze ( WC, zaplecze kuchenne) i salę widowiskowo-kinową, która jest 
obecnie użytkowana jako sala biblioteczna. 
Budynek jest murowany, niepodpiwniczony wykonany w tradycyjnej technologii ( mury 
fundamentowe betonowe, ściany  z pustaków, schody żelbetowe, stropy i stropodach 
żelbetowy, gęstożebrowy typu Ackermana, okna drewniane). 
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Budynek w zasadniczej części jest dwukondygnacyjny a w części klatki schodowej – 
trójkondygnacyjny.  
Budynek nie przedstawia wielkiej wartości architektonicznej . Największym mankamentem 
budynku są niewystarczające w świetle obecnie obowiązujących przepisów wysokości 
pomieszczeń parteru i ostatniej kondygnacji ( poddasza) – na parterze wysokość wynosi 2,40 
m ,; na poddaszu wysokość pomieszczeń wynosi 1,95 cm. Z kolei atutem budynku jest 
wysoka sala biblioteczna ( pierwotnie kinowa ) – wg dokumentacji ma wysokość 4,20 m. Jako 
mankamenty należy wymienić także niezgodność z obecnie obowiązującymi przepisami 
ochrony ppoż, przepisami BHP i przepisami higieny. Źle zaprojektowano również strefę 
wejściową, która jest za ciasna, pozbawiona wiatrołapu a schody umieszczone są zbyt blisko 
drzwi wejściowych.  
Budynek ma prostą, pudełkową formę krytą płaskim dachem. Od strony północno - zachodniej 
bryła budynku jest rozbita – pojawiają się mniejsze, dostawione bryły mieszczące magazyny i 
pomieszczenia techniczne i socjalne. Jedynie od strony ul. Gościnnej budynek posiada w 
miarę regularnie rozstawione okna. Pozostałe elewacje mają zupełnie nie harmonijnie 
rozmieszczone okna i otwory drzwiowe. Budynek nie posiada żadnego znaczącego detalu 
architektonicznego. 

 
Budynek po przebudowie i rozbudowie 

Rozbiórce z uwagi na zły stan techniczny ulegnie część budynku od strony północno-
zachodniej mieszczące magazyny i pomieszczenia techniczne i socjalne. Na jego miejscu 
powstanie po istniejącym obrysie parteru  nowa część budynku. Piętro budynku będzie 
nadwieszone w stosunku do parteru w tej części.  

Zakłada się rozbudowę na parterze w stronę południowo-wschodnią ( w stronę ulicy 
Gościnnej) oraz rozbudowę w stronę północno-zachodnią. Rozbudowa na parterze będzie 
zawierać pomieszczenie sali odczytowej wraz z zapleczem sali i wydzieloną z holu garderobą. 
W stronę północno-zachodnią rozbudowa  oraz dodatkowe pomieszczenie magazynowe dla 
Gminnego Towarzystwa Sportowego ( GTS). Na piętrze projektuje się rozbudowę w stronę 
północno - zachodnia – rozbudowa zawierać będzie czytelnię oraz Dział dziecięcy . 
Dodatkowo projektuje się dostawienie szybu dźwigu przeznaczonego dla niepełnosprawnych. 

Parter  

Wejście do budynku prowadzić będzie pod pergolą wzdłuż rozbudowanej części mieszczącej 
salę odczytową. Wejście zostanie przesunięte tak, aby nie wchodzić bezpośrednio na schody. 
Zamiast wiatrołapu proponuje się zastosowanie kurtyny powietrznej. W pomieszczeniu 
pierwotnie użytkowanym jako kawiarnia będzie wykonany hol wejściowy oraz sanitariaty ( 
także dla niepełnosprawnych). Z holu projektowanego będzie można dostać się do 
pomieszczenia dyrekcji i księgowej ( umieszczonego w dotychczasowym magazynie) oraz 
przejść w stronę schodów i dźwigu. Sala odczytowa jest również dostępna z holu na parterze. 
Do obsługi sali odczytowej służą pomieszczenia zaplecza cateringowego, garderoba dla 
klientów wraz z możliwością ustawienia automatów do sprzedaży napojów itp. oraz zaplecze 
sali ( np. przeznaczone na sztaplowanie krzeseł itp.). Dźwig dostępny z holu obsługuje dwie 
kondygnacje. 

Pomieszczenia na parterze przeznaczone do obsługi Gminnego Towarzystwa Sportowego 
oraz przeznaczone dla widzów meczy piłkarskich. Dostępne są z zewnątrz ( są to dodatkowe 
magazyny, WC dla widzów meczu). Również kotłownia jest dostępna z zewnątrz. 

Piętro 

 Z klatki schodowej bezpośrednio wchodzi się do sali bibliotecznej. Sala biblioteczna będzie 
miała bezpośrednie wejście do  projektowanej czytelni oraz  działu dziecięcego. Przy dziale 
dziecięcym zaprojektowano pomieszczenie socjalne i łazienkę.  Takie założenie funkcjonalne 
pozwoli na kontrolę nawet przez jednego pracownika biblioteki wszystkich działów ( czytelni, 
stanowisk komputerowych, działu ogólnego i dziecięcego) ; pozwoli również na łatwy dostęp 
do pomieszczenia socjalnego z toaletą dla pracowników. Projektowana czytelnia oraz dział 
dziecięcy posiadać będą okno narożnikowe, które będzie oferować atrakcyjny widok na 
okolicę . 
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 Dźwig posiada drzwi na klatkę schodową 

 Zakłada się zastosowanie dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób 
 niepełnosprawnych bez maszynowni . Ilość przystanków : 2.  

 
 Modernizowany obiekt został dostosowany do potrzeb ludzi poruszających się zwłaszcza na 

wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku będzie dostępne z poziomu otaczającego terenu. 
Wewnątrz budynku znajdować się będzie winda dostosowana dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, umożliwiająca dojazd na każdą 
kondygnację.. Brak progów i uskoków w poziomie posadzek umożliwia bezkolizyjny i wygodny 
dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Na parterze przewidziano  pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach. 

 
 Modernizowany budynek będzie ocieplony, stolarka okienna będzie wymieniona. Zakłada się 

wymianę wszystkich instalacji grzewczych i sanitarnych. Należy wykonać nowe hydroizolacje 
pionowe i poziome. Istniejący stropodach będzie rewaloryzowany – zostaną zdjęte wszystkie 
istniejące warstwy a strop będzie ocieplony  styropianem,  papą termozgrzewalną. 

 
Wyraz architektoniczny obiektu będzie polepszony. Projektuje się ocieplenie istniejącej części 
i renowację fasady przez zastosowanie w jednolitym ciemno szarym kolorze. Nowe części 
budynku ( bryła sali odczytowej w parterze oraz czytelni , działu dziecięcego i pomieszczenia 
socjalnego na piętrze) będzie obłożona licówką z desek świerkowych.  Biblioteka będzie 
bardziej widoczna z ulicy poprzez dostawienie szybu dźwigu o zdecydowanie większej 
wysokości niż cały budynek – szyb dźwigu będzie pełnił rolę wieży zegarowej i masztowej. W 
ramach rewaloryzacji obiektu uporządkowane zostanie otworowanie fasady tak, aby uzyskać 
bardziej harmonijny układ. 

 
2.2.0.0 Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

 
Zagospodarowanie przed rozbudow ą – stan istniej ący. 
 
Teren jest płaski z lekkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim. Przed istniejącym 
budynkiem biblioteki znajduje się asfaltowy ciąg komunikacyjny a pozostałe strony obiektu 
otoczone są chodnikiem z kostki brukowej. Dodatkowo obiekt biblioteki od ulicy Gościnnej 
oddzielony jest nowym parkingiem (wykonanym z kostki brukowej). Od budynku kasy biletowej 
oraz od strony boiska biegną  krótkie pasma chodnikowe (z kostki brukowej ). Przy istniejącym 
budynku gospodarczym teren jest utwardzony płytami betonowymi. 
 
Na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję istnieją  obiekty budowlane.  Są to: 

• budynek Biblioteki Gminnej 
• budynek gospodarczy 
• budynek kas biletowych wraz z przyległą barierką 
• boisko sportowe „Orlik” (uwaga: szatnie, toalety i inne pomieszczenia obsłu gujące 

boisko znajduje si ę w istniej ącym, s ąsiednim budynku Hali sportowej) 
• boisko sportowe Gminnego Towarzystwa Sportowego (uwaga: szatnie, toalety i inne 

pomieszczenia obsługuj ące boisko znajduje si ę w istniej ącym, s ąsiednim 
budynku Hali sportowej) 

 
• sieć uzbrojenia terenu 
• obiekty małej architektury ( urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw, 

ławki, kosze na śmieci i inne) 
• urządzenia budowlane (przyłącza, utwardzony plac na kontenery do składowania 

odpadów stałych, ogrodzenie z dwiema bramami, plac postojowy) 
• w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek Hali sportowej i szkoły 

 
 Inwentaryzacja terenu sporządzona na podstawie wizji lokalnej znajduje się na  rysunku w opracowaniu 
I/1 – Zagospodarowanie terenu, mała architektura i zieleń- rys. nr I/1-02 
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W istniejącym zagospodarowaniu charakterystyczne jest to, iż na działce biblioteki znajdują 
się boisko sportowe, budynek portierni-kasy biletowej oraz drugi budynek – gospodarczy. Do 
budynku gospodarczego prowadzi osobna brama wjazdowa od strony bocznej uliczki. Przez 
teren działki biblioteki prowadzi się widzów imprez sportowych na pobliskie boiska. Istniejące 
zagospodarowanie posiada wiele mankamentów – w żaden sposób nie naprowadza na 
budynek biblioteki, nie tworzy atrakcyjnej przestrzeni publicznej przed budynkiem i nie 
pozwala na ekspozycję budynku. Rosnące wysokie drzewa ( świerk, sosna, żywotniki) 
bezpośrednio przed elewacją wejściową skutecznie zasłaniają cały budynek od strony ulicy 
Gościnnej. Budynek jest ogrodzony , furtka i brama wjazdowa nie są usytuowane naprzeciw 
wejścia do budynku – to powoduje, że wejścia do biblioteki nie widać i nie ma naprowadzenia 
odpowiedniego na wejście. Do mankamentów działki zaliczyć także należy zupełnie nie 
urządzony teren od strony południowo-zachodniej, brak wydzielonego miejsca na składowanie 
śmieci, a także nie najlepiej utrzymana zieleń oraz brak elementów małej architektury.  

 
Zagospodarowanie po rozbudowie i zmianie sposobu u żytkowania 

Budynek Biblioteki Gminnej ulegnie rozbudowie oraz przebudowie: (zgodnie z Decyzją 
ustalającą lokalizację celu publicznego z dnia 24 luty 2011r, nr: RAN1.6731.4.2011).W 
zagospodarowaniu terenu rozbudowa polegać będzie na dodaniu do istniejącej bryły 
parterowej sali odczytowej, dodaniu szybu dźwigu dla niepełnosprawnych, wykształceniu 
podjazdu dla niepełnosprawnych, tarasu i schodów zewnętrznych, nowym ukształtowaniu 
placu i terenów zielonych i nową wiata śmietnikową. 
 

 Pozostałe budynki znajdujące się na terenie inwestycji zostaną  odnowione tj. pomalowane w 
tej samej kolorystyce co przebudowywany budynek biblioteki. 

 
Zgodnie z Decyzją ustalającą lokalizację celu publicznego z dnia 24 luty 2011r.; znak: 
RAN1.6731.4.2011 przebudowie ulegnie również zagospodarowanie terenu wokół budynku 
biblioteki. Istniejące ogrodzenie ulegnie częściowej rozbiórce: zdemontowane będą przęsła od 
strony północnej (zlokalizowane za budynkiem kas biletowych) oraz fragment od strony 
wschodniej wraz z bramą przesuwną. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa zostanie wymieniona 
z zachowaniem istniejącej podbudowy. Istniejący chodnik z kostki brukowej okalający z trzech 
budynek bibliotek zostanie na czas budowy rozebrany a następnie częściowo odtworzony. 
Elementy małej architektury-ławki oraz kosze na śmieci zostaną wykorzystane w nowym 
zagospodarowaniu terenu ale ze zmienioną lokalizacją. Likwidacji ulegną klomby 
zlokalizowane w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw. Plac zabaw zostanie przeniesiony w 
nowe miejsce ustalone z Inwestorem (nowa lokalizacja placu zabaw poza niniejszym 
opracowaniem – wg odrębnego opracowania). Zostanie wykonana nowa zieleń. 
 
Obiekt wraz z zrewaloryzowanym terenem będzie korzystnie wyróżniał się z otaczającej 
przestrzeni. 
 
Szczegółowe rozwiązania w opracowaniu I/1 – Zagospodarowanie terenu, mała architektura i zieleń- rys. 
nr I/1-02 

 
2.3.0.0 Spełnienie wymagań podstawowych 

 
 Projektowany obiekt wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi zaprojektowano w 
 sposób spełniający wymagania dotyczące: 

a) - bezpieczeństwa konstrukcji  
b) - bezpieczeństwa pożarowego (pkt. 6.0.0.0 niniejszego opisu) 
c) - bezpieczeństwa użytkowania 
d) - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
e) - ochrony przed hałasem i drganiami 
f) - oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród  
 
 



Projekt budowlany Część II/1 ARCHITEKTURY Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnej 
biblioteki publicznej w Bojszowach 

Bojszowy,  

ul. Gościnna 6 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 43, PL 43-100 Tychy, tel. +48 32 / 217 31 76,  217 51 59, fax 217 71 70 

e-mail : biuro@ab-projekt.com.pl 
12 

 

2.3.1.0  c) - Bezpieczeństwo użytkowania 

Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia się poprzez: 
- poprawne, zgodne z przepisami, rozwiązania funkcjonalne obiektu  
- właściwe drogi ewakuacyjne 
- odpowiednie oświetlenie naturalne i sztuczne pomieszczeń 

 - zastosowanie zgodnych z przepisami nawierzchni podłóg, posadzek i dojść, wewnątrz i na   
     zewnątrz budynku 

- zastosowanie instalacji odgromowej 
- przyjęcie wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania  
 

 2.3.2.0    d) - Warunki higieniczne i zdrowotne 

 
Budynek zaprojektowano z odpowiednich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób by nie 
stanowił zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów.  
Wykończenie wszystkich pomieszczeń (posadzki, sufity, ściany) należy wykonać z materiałów 
dopuszczonych do stosowania i wbudowania, posiadających atest higieniczny.  
W pomieszczeniach obiektu zaprojektowano odpowiedni mikroklimat poprzez zapewnienie 
naturalnego oświetlenia, odpowiednią krotność wymian powietrza oraz normatywne 
temperatury wewnętrzne 

 
2.3.3.0 e) - Ochrona przed hałasem i drganiami 

   2.3.3.1 Drgania wewnętrzne i hałas wewnętrzny w budynku  

− Na zewnątrz budynku zaprojektowano dźwig z napędem elektrycznym, dostawiony do 
istniejącej części budynku. Drgania wewnętrzne i hałas wywołany przez pracę dźwigu zostały 
zniwelowane poprzez oddylatowanie szybu dźwigu od konstrukcji budynku i odpowiednie 
wypełnienie szczeliny dylatacyjnej oraz stosowanie przekładek akustycznych  pod 
urządzenia wywołujące drgania w maszynowni. 

W projekcie przebudowy i rozbudowy biblioteki gminnej, wskaźniki izolacyjności akustycznej 
nowo projektowanych wewnętrznych przegród pionowych dla poszczególnych pomieszczeń 
biblioteki przyjęto adekwatne do wskaźników pomieszczeń o porównywalnej funkcji w 
wymienionych w PN rodzajów budynków, tj.: 

- dla sali odczytowej 
ad.1)RA1R = 52 dB - ściana z pustaków Porotherm 25 AKU, z obustronnym tynkiem gipsowym 
gr. 10 mm 

ad.2)RA1R  =  52 dB - ściana gr. 25 cm z pustaków Porotherm 25 AKU, z obustronnym tynkiem 
gipsowym gr. 10 mm 

- Ściany zewnętrzne: 

Wymagany minimalny wskaźnik oceny wypadkowej izolacyjności akustycznej ścian 
zewnętrznych z oknami wg PN-B-02151-3;1999, dla pomieszczeń porównywalnych do sal 
biblioteki wynosi: 

-dla ścian pomieszczeń wymagających koncentracji i uwagi = 23 dB 

- Stropy: 

Wg wyżej wymienionej normy, przyjęto wymagany ważony wskaźnik poziomu uderzeniowego 
znormalizowanego przybliżonego L’n,w stropów w budynkach użyteczności publicznej: 

1) – dla nowo projektowanych pomieszczeń biblioteki, korytarza i klatki schodowej - ≤ 63 dB 
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2.4.0.0 Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poruszających się na 
 wózkach inwalidzkich  

 
 Modernizowany obiekt został dostosowany do potrzeb ludzi poruszających się zwłaszcza na 

wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku będzie dostępne z poziomu otaczającego terenu. 
Wewnątrz budynku znajdować się będzie winda dostosowana dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, umożliwiająca dojazd na każdą 
kondygnację.. Brak progów i uskoków w poziomie posadzek umożliwia bezkolizyjny i wygodny 
dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Na parterze przewidziano  pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach. 

 
3.0.0.0 Układ konstrukcyjny obiektu  
  

Część istniej ąca - konstrukcja  
 
Budynek jest murowany, niepodpiwniczony wykonany w tradycyjnej technologii (  mury z 
bloczków żużlobetonowych SM185 , schody żelbetowe, stropy i stropodach żelbetowy 
,gęstożebrowy typu Ackermana, okna drewniane ).W celu sprawdzenia posadowienia 
budynku wykonano dwa otwory kontrolne przy ścianach zewnętrznych budynku. Jeden w 
miejscu projektowanej windy, drugi w miejscu projektowanej sali odczytowej. Wykopy 
wykonano do głębokości 1,30m p.p.t. Nie można było kopać głębiej, gdyż wystąpił intensywny 
napływ wody gruntowej, uniemożliwiający dalsze kopanie. Poziom wody gruntowej 
ustabilizował się na głębokości 1,10 mp.p.t .Z uwagi na silny napływ wody nie można było 
ustalić rzędnej poziomu posadowienia fundamentów. Wystąpienie wody gruntowej 
potwierdzono w dokumentacji geotechnicznej, wykonanej w marcu 2011r.Ściany 
fundamentowe do głębokości 1,3 m wykonano z betonu, równo z licem ścian parteru. 

            Na ścianach fundamentowych nie stwierdzono powłokowej izolacji 
            przeciwwilgociowej ani termicznej. 

 
 Opis nowych rozwi ązań konstrukcyjnych.  

. 
Projektowany budynek podzielono na trzy segmenty wzajemnie oddylatowane. Segmenty 
znajdujące się pomiędzy osiami  A - B oraz B - C są obiektami dwukondygnacyjnymi, 
natomiast segment pomiędzy osiami CE jest parterowy. Budynek jest niepodpiwniczony. 
Segment w osiach B - C zostaje poddany adaptacji, pozostałe segmenty są nowo 
projektowane. Rzędna posadzki parteru wynosi ±0,00=235,73mnpm. Budynek 
zaprojektowano w technologii tradycyjnej w układzie ścianowym. Budynek pomiędzy osiami A 
- B został posadowiony na monolitycznej żelbetowej płycie fundamentowej stanowiącej oczep 
dla pali 
fundamentowych natomiast cześć pomiędzy osiami C-E została posadowiona na ławach 
fundamentowych które wspierają się na palach. Elementami żelbetowymi są: fundamenty, 
ściany fundamentowe, część ścian parteru, rdzenie , schody oraz płyty stropowe. 
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne murowane z pustaków Porotherm Profi. 
Sztywność przestrzenna konstrukcji. Dzięki mieszanemu układowi ścian nośnych uzyskano 
dużą sztywność przestrzenną konstrukcji. 

 
Segment w osiach A-B. 
 
Fundamenty: 
 
Posadowienie budynku zaprojektowano jako pośrednie na palach zwieńczonych płytą 
fundamentową pełniącą rolę oczepu. Płytę fundamentową grubości 60 cm posadowić na 
rzędnej -1,00=234,73m n.p.m.. Beton C20/25 , stal A-IIIN.  
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Ściany żelbetowe: 
 
Jako schemat statyczny przyjęto ściany sztywno połączone z płytą fundamentową dołem i 
płytą stropową górą, mimośrodowo obciążone. Ściany mają grubość konstrukcyjną 250mm.  
Ściany zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą RB500W 
 
Stropy: 
 
Wszystkie stropy zaprojektowano jako płyty ciągłe pracujące dwukierunkowo. Podpory stropu 
stanowią ściany i belki. Grubość płyty stropowej nad piętrem wynosi 120mm, natomiast nad 
parterem 200mm. Stropy wspierają się na ścianach konstrukcyjnych poprzez wieńce. 
Stropy zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą RB500W. 

 
Belki stropowe: 
 
Zaprojektowano żelbetowe monolityczne belki podpierające strop nad parterem i piętrem.  
Przekroje poprzeczne belek mają wymiary 250x400mm 250x600mm i 250x700mm. 
 
Belki stropowe zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą RB500W. 
 
Segment w osiach B-C 
 
Fundamenty: 
 
Projektowana funkcja oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne stropów nie powodują 
zwiększenia obciążeń w stosunku do występujących dotychczas. W związku z tym nie 
przewiduje się na obecnym etapie projektu, dodatkowego ich poszerzania. Jednak ze względu 
na brak jednoznacznego rozeznania co do głębokości posadowienia, a co za tym idzie 
wysokości ław fundamentowych, podczas prowadzenia prac remontowych należy dokonać 
oceny stanu fundamentów. 
 
Strop nad parterem: 
 
Zaprojektowano wymianę stropów nad parterem. Wszystkie wymieniane pola stropów 
zaprojektowano jako płytowo belkowe. Żelbetowa płyta o grubości10cm wspiera się na 
stalowych dwuteownikach. Kierunki oparcia belek pozostawiono bez zmian w stosunku do 
rozwiązań obecnych, aby zachować sposób rozkładu obciążeń na poszczególne ściany 
konstrukcyjne. Belki stropowe zaprojektowano z dwuteowników HEAA240 
Płytę stropową zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą RB500W, belki stalowe ze 
stali S235. 
 
Nadproża stalowe: 
 
W nowo projektowanych otworach drzwiowych lub też w przypadku poszerzeń otworów 
istniejących zaprojektowano nadproża stalowe w schemacie belek wolnopodpartych. 
Nadproża należy wykonać z podwójnych profili wykonanych z ceowników C180 lub C220 ze 
stali S235. 
 
 Bieg schodowy: 
 
Jako schemat statyczny płyty biegowej przyjęto płytę jednoprzęsłową ze spocznikiem 
przewieszonym wspornikowo. Schody wspierają się na płycie stropowej z jednej strony oraz 
żelbetowej belce z drugiej. 
Biegi schodowe projektuje się jako żelbetowe monolityczne o grubości 160mm. Biegi należy 
wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić stalą gatunku RB500W (klasa A-IIIN). 
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Segment w osiach C-E 
 
 Fundamenty: 
 
Posadowienie segmentu zaprojektowano jako pośrednie na palach zwieńczonych ławami 
fundamentowymi pełniącymi rolę oczepu. Ławy zostały zaprojektowane jako ciągłe których 
podpory stanowią pale. Ławy fundamentowe o przekroju 120x60 cm należy posadowić na 
rzędnej -1,00=234,73m n.p.m.. Beton C20/25 , stal A-IIIN. 
Wykopy pod fundamentami należy wykonywać w okresie bezdeszczowym aby nie dopuścić 
do nawodnienia wykopu. Po wykonaniu wykopu należy niezwłocznie ułożyć chudy beton 
podkładowy bezpośrednio na gruncie rodzimym. Z uwagi płytkie występowanie wody 
gruntowej nie przegłębiać wykopu poniżej wartości określonych w dokumentacji projektowej. 
 
Strop nad parterem: 
 
Strop zaprojektowano jako płytę ciągłą pracującą dwukierunkowo. Podpory stropu stanowią 
belki i ściany murowane.  
Grubość płyty stropowej wynosi 200mm.Stropy zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego 
stalą RB500W. 
 
Belki stropowe: 
 
Zaprojektowano żelbetowe monolityczne belki podpierające strop nad parterem.  
Belki stropowe zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą RB500W. 
 
 Materiały konstrukcyjne: 
 
Konstrukcje budynku projektuje się z następujących materiałów: 
Beton podkładowy: klasa C12/15. 
Beton konstrukcyjny: C20/25. 
Stal konstrukcyjna: R500W (klasa A-IIIN). 
Stal profilowa S235. 
 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania: II/3 – Konstrukcja 
 

3.1.0.0 Kategoria geotechniczna obiektu 
 
Na terenie objętym inwestycją przyjęto proste warunki gruntowe i II kategorię geotechniczną. 
 

Szczegółowy opis warunków gruntowych wg opracowania pn.: „Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb 
rozbudowy biblioteki publicznej w Bojszowach przy ul. Gościnnej 6”  wykonanego przez PWG Tychy Sp. z 
o.o. w marcu 2011 r. 

 
3.2.0.0 Warunki i sposób posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 
 
 
3.2.1.0 Warunki i sposób posadowienia 
 

Segment w osiach A-B. 
 
Posadowienie budynku zaprojektowano jako pośrednie na palach zwieńczonych płytą 
fundamentową pełniącą rolę oczepu. Płytę fundamentową grubości 60 cm posadowić na 
rzędnej -1,00=234,73m n.p.m.. Beton C20/25 , stal A-IIIN. 
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Segment w osiach B-C 
 
Projektowana funkcja oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne stropów nie powodują 
zwiększenia obciążeń w stosunku do występujących dotychczas. W związku z tym nie 
przewiduje się na obecnym etapie projektu, dodatkowego ich poszerzania. Jednak ze względu 
na brak jednoznacznego rozeznania co do głębokości posadowienia, a co za tym idzie 
wysokości ław fundamentowych, podczas prowadzenia prac remontowych należy dokonać 
oceny stanu fundamentów. 
 
Segment w osiach C-E 
 
Posadowienie segmentu zaprojektowano jako pośrednie na palach zwieńczonych ławami 
fundamentowymi pełniącymi rolę oczepu. Ławy zostały zaprojektowane jako ciągłe których 
podpory stanowią pale. Ławy fundamentowe o przekroju 120x60 cm należy posadowić na 
rzędnej -1,00=234,73m n.p.m.. Beton C20/25 , stal A-IIIN. 
Wykopy pod fundamentami należy wykonywać w okresie bezdeszczowym aby nie dopuścić do 
nawodnienia wykopu. Po wykonaniu wykopu należy niezwłocznie ułożyć chudy beton 
podkładowy bezpośrednio na gruncie rodzimym. Z uwagi płytkie występowanie wody gruntowej 
nie przegłębiać wykopu poniżej wartości określonych w dokumentacji projektowej. 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania: II/3 – Konstrukcja 

 
3.2.2.0 Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej 
 

 Nie dotyczy - na projektowanym terenie nie występuje oddziaływanie związane z eksploatacją 
górniczą. 
 
Zgodnie z pismem z Okręgowego Urzędu Górniczego z dnia 31 stycznia 2011 r.; znak 
KAT/5141/0062/11/01014/Km: 

 
• brak jest obecnie wpływów wywołanych dokonaną eksploatacją górniczą 
• nie planuje się prowadzenia eksploatacji górniczej, która swoimi wpływami objęłaby teren 
przeznaczony pod inwestycję 
• przewiduje się występowanie wstrząsów wywołanych działalnością górnicza, które mogą 
generować drgania gruntu o przyspieszeniu ok. 120mm/s2 

• rzędna zwierciadła wód gruntowych znajduje się na poziomie ok. 3,0 m poniżej powierzchni 
terenu  

 
3.3.0.0 Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe podstawowych elementów obiektu 

 
3.3.1.0  Fundamenty  
 

•  Część istniejąca –  ściany fundamentowe do głębokości 1,3 m wykonano z betonu, równo z 
licem ścian parteru. Na ścianach fundamentowych nie stwierdzono powłokowej izolacji 
przeciwwilgociowej ani termicznej. 

 
• Część projektowana – projektuje się fundamentowanie pośrednie na palach zwieńczonych 

płytą fundamentową lub ławą fundamentową – w zależności od segmentu. 
 

Szczegółowe rozwiązania  fundamentowania wg opracowania: II/3 – Konstrukcja 
 

Opis rozwiązań istniejących wg opracowania pn.: „Ekspertyza techniczna możliwości przebudowy i 
nadbudowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach” sporządzoną przez inż. Alojzego Wilka w 
marcu 2011 r. 
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3.3.2.0 Ściany 
 
3.3.2.1 Ściany wewnętrzne nośne  
   

• Część istniejąca – murowane z bloczków żużlobetonowych SM185  na zaprawie cementowo – 
wapiennej.        

 
• Część projektowana – murowane z pustaków Porotherm gr.25 cm i żelbetowe. 

 
Szczegółowe rozwiązania  ścian nośnych żelbetowych wg opracowania: II/3 – Konstrukcja 

 
Opis rozwiązań istniejących wg opracowania pn.: „Ekspertyza techniczna możliwości przebudowy i 
nadbudowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach” sporządzoną przez inż. Alojzego Wilka w 
marcu 2011 r. 

 
 
3.3.2.2 Ściany zewnętrzne 
 

• Część istniejąca – mury nośne istniejące z bloczków żużlobetonowych SM185  na zaprawie 
cementowo – wapiennej. Nie projektuje się nowych murów nośnych w obrębie części 
istniejącej.        

 
• Część projektowana – murowane z pustaków Porotherm gr.25cm  

i żelbetowe gr.25 cm 
 

Szczegółowe rozwiązania  ścian nośnych żelbetowych wg opracowania: II/3 – Konstrukcja 
 

Opis rozwiązań istniejących wg opracowania pn.: „Ekspertyza techniczna możliwości przebudowy i 
nadbudowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach” sporządzoną przez inż. Alojzego Wilka w 
marcu 2011 r. 

 
 
3.3.2.3 Ściany wewnętrzne działowe - 
  

• Część istniejąca  – wykonane są z cegły pojedynczej na zaprawie wapiennej obustronnie 
tynkowane a także z płyt GK. Nowe ściany działowe w części istniejącej będą wykonane  jako 
lekkie ścianki na ruszcie stalowym obłożonym płytami GK z wypełnieniem wełną mineralną. 
Grubość 12,5 cm i 25 cm ( w celu ukrycia instalacji sanitarnych). 
 

• Część projektowana - ścianki na ruszcie stalowym obłożonym płytami  GK z wypełnieniem 
wełną mineralną grubości 12,5 cm. 

 
3.3.3.0 Filary, słupy, rdzenie żelbetowe 

 
•••• Część istniejąca – brak projektowanych i istniejących rdzeni, słupów i filarów. 

 
•••• Część projektowana – rdzenie żelbetowe. Słupy podtrzymujące zadaszenie wejścia i 

pergoli – drewniane 12/12 cm. 
 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania: II/3 – Konstrukcja 

 
Opis rozwiązań istniejących wg opracowania pn.: „Ekspertyza techniczna możliwości przebudowy i 
nadbudowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach” sporządzoną przez inż. Alojzego Wilka w 
marcu 2011 r. 

 
3.3.4.0 Podciągi, wieńce, nadproża  

 
• Część istniejąca – Istniejące nadproża żelbetowe. W nowo projektowanych otworach 
drzwiowych lub też w przypadku poszerzeń otworów istniejących zaprojektowano nadproża 
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stalowe w schemacie belek wolnopodpartych. Nadproża należy wykonać z podwójnych 
profili wykonanych z ceowników C180 lub C220 ze stali S235. W płycie żelbetowej, która 
zastępuje stary strop, zaprojektowano obwodowe wieńce. 

 
•••• Część projektowana – belki nadprożowe żelbetowe. Zaprojektowano oparcie 

projektowanych stropów  na ścianach poprzez wieńce. 
 

Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania: II/3 – Konstrukcja 
 

Opis rozwiązań istniejących wg opracowania pn.: „Ekspertyza techniczna możliwości przebudowy i 
nadbudowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach” sporządzoną przez inż. Alojzego Wilka w 
marcu 2011 r. 
 

3.3.5.0 Stropy 
 

•••• Część istniejąca – Zaprojektowano wymianę stropów nad parterem. Wszystkie wymieniane 
pola stropów zaprojektowano jako płytowo belkowe. Żelbetowa płyta o grubości10cm wspiera się 
na stalowych dwuteownikach. Belki stropowe zaprojektowano z dwuteowników HEAA240. Płytę 
stropową zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą RB500W, belki stalowe ze stali 
S235. 
Istniejący stropodach do zachowania - żelbetowy gęstożebrowy typu ''ACKERMAN”. 
 
Uwaga: Belki stalowe stanowiące konstrukcję nośną płyty stropowej parteru w części istniejącej 
zabezpieczyć ogniochronnie co najmniej do klasy R 60 przez obudowę skrzynkową belek 
okładzinami z 3 warstw płyt GKF gr. 12,5 mm - technologia wykonania jak w aprobatach 
technicznych ITB wydanych np. dla firmy NORGIPS.. 
 
•••• Część projektowana – Wszystkie stropy zaprojektowano jako płyty ciągłe pracujące 
dwukierunkowo. Podpory stropu stanowią ściany i belki. Grubość płyty stropowej wynosi 120mm i 
200mm. Stropy wspierają się na ścianach konstrukcyjnych poprzez wieńce. Stropy 
zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą RB500W. 

 
 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania: II/3 – Konstrukcja 

 
Opis rozwiązań istniejących wg opracowania pn.: „Ekspertyza techniczna możliwości przebudowy i 
nadbudowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach” sporządzoną przez inż. Alojzego Wilka w 
marcu 2011 r. 

 
3.3.6.0 Dach ( konstrukcja, pokrycie)  

 
•  Część istniejąca – istniejący stropodach ma pokrycie z papy asfaltowej na wylewce i żużlu – 

do usunięcia. Nowe warstwy (od góry): folia 1,6 mm np. PROTAN SE, włóknina szklana 
120g/m2, warstwa spadkowa wykształcona z klinów styropianowych, ocieplenie ze styropianu 
EPS 100-038 grubości 20 cm, folia paroizolacyjna PE 0,2 mm. Należy wykonać nowe ścianki 
kolankowe po obwodzie dachu. 

 
• Część projektowana – projektowany stropodach w osiach  A-B, 1-6 ma następujące warstwy 

(od góry): folia 1,6 mm np. PROTAN SE, włóknina szklana 120g/m2, warstwa spadkowa 
wykształcona z klinów styropianowych, ocieplenie ze styropianu EPS 100-038 grubości 20 
cm, folia paroizolacyjna PE 0,2 mm. W osiach D –E, 1-3 ma następujące warstwy ( od góry): 
roślinność ekstensywna, warstwa drenująca, folia PE 0,2 mm, folia 1,5 mm np. PROTAN G, 
włóknina szklana 120 g/m2, styropian EPS 100-038 w spadku, paroizolacja 0,2 mm. Dach na 
szybem dźwigu jest wykonany jako drewniany, kryty blachą tytanowo-cynkową na rąbek 
stojący na pełnym deskowaniu.  

 
Szczegółowe rozwiązania  konstrukcji stropodachów żelbetowych wg opracowania: II/3 – Konstrukcja 
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Opis rozwiązań istniejących wg opracowania pn.: „Ekspertyza techniczna możliwości przebudowy i 
nadbudowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach” sporządzoną przez inż. Alojzego Wilka w 
marcu 2011 r. 

 
3.3.7.0 Piony wentylacyjne, spalinowe 

 
• Część istniejąca – pierwotnie wentylacja tylko grawitacyjna. Część przewodów 
grawitacyjnych do wykorzystania ponownego w pomieszczeniach 1.5 i 1.9 z napływem 
powietrza świeżego poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach. Istniejący komin dymowy 
do likwidacji. W pozostałych pomieszczeniach projektuje się wentylację mechaniczną. 

 
• Część projektowana – nie projektuje się pionów wentylacyjnych z uwagi na zastosowanie 

wentylacji mechanicznej za wyjątkiem pionu wentylacyjnego o wym. 140 x 270 mm w 
murowanym kominie umieszczonym w kotłowni. Ten sam komin posiada kanał spalinowy. 
Spaliny z kotła odprowadzone będą poprzez kanał wymiarach 270 x 270 mm. Komin należy 
zakończyć 1 m nad dachem budynku. Z racji stosunkowo niskiego komina, a co za tym idzie 
niewystarczająco dużego ciągu spalinowego, przewidziano montaż na kanale spalinowym 
wentylatora wyciągowego typ np. WWSK firmy BB TRONIK lub równoważne wraz z 
kompletnym jego osprzętem. Nawiew powietrza do spalania i do wentylacji kotłowni poprzez 
kanał „zetowy” o przekroju 200 x 200 mm zakończony 30 cm nad posadzką kotłowni. 
 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania: 
 II/5 – Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 
II/7 – Kotłownia na paliwo stałe 
 

Opis rozwiązań istniejących wg opracowania pn.: „Ekspertyza techniczna możliwości przebudowy i 
nadbudowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach” sporządzoną przez inż. Alojzego Wilka w 
marcu 2011 r. 

 
3.3.8.0 Schody 

 
• Część istniejąca – istniejące schody (do likwidacji) wykonano jako żelbetowe ze stopnicami z 

lastriko. Jako schemat statyczny nowej płyty biegowej przyjęto płytę jednoprzęsłową ze 
spocznikiem przewieszonym wspornikowo. Schody wspierają się na płycie stropowej z jednej 
strony oraz żelbetowej belce z drugiej. Biegi schodowe projektuje się jako żelbetowe 
monolityczne o grubości 160mm. Biegi należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić stalą 
gatunku RB500W (klasa A-IIIN). 

 
• Część projektowana – nie projektuje się schodów w części projektowanej 

 
Szczegółowe rozwiązania  konstrukcji schodów żelbetowych wg opracowania: II/3 – Konstrukcja 

 
Opis rozwiązań istniejących wg opracowania pn.: „Ekspertyza techniczna możliwości przebudowy i 
nadbudowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach” sporządzoną przez inż. Alojzego Wilka w 
marcu 2011 r. 

 
3.4.0.0 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 
3.4.1.0 Izolacje przeciwwodne poziome 
 
3.4.1.1 Izolacja dachu 
  

• Część istniejąca – istniejący stropodach ma pokrycie z papy asfaltowej na wylewce i żużlu – 
do usunięcia. Nowe izolacja: folia 1,6 mm np. PROTAN SE. 

 
• Część projektowana – projektowany stropodach w osiach  A-B, 1-6 ma następującą izolację 

(od góry): folia 1,6 mm np. PROTAN SE. W osiach D –E, 1-3 ma następujące warstwy ( od 
góry): roślinność ekstensywna, warstwa drenująca, folia PE 0,2 mm, folia 1,5 mm np. 
PROTAN G, włóknina szklana 120 g/m2, styropian EPS 100-038 w spadku, paroizolacja 0,2 
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mm. Dach nad szybem dźwigu ma następujące warstwy ( od góry): blacha tytanowo-cynkowa 
na rąbek stojący, pełne deskowanie na krokwiach, wełnę mineralną gr. 16,0 cm i warstwę 
paroizolacji z foli 0,2 mm. 

 
3.4.1.2 Izolacja podłóg na gruncie 
  

• Część istniejąca – 1 x folia PE, 2 x papa asfaltowa na lepiku. 
 

• Część projektowana – 1 x folia PE, 2 x papa asfaltowa na lepiku. 
 

3.4.1.3 Pozioma izolacja odcinająca w ścianach zewnętrznych 
  

• Część istniejąca – bez zmian. 
 

• Część projektowana – 1 x papa asfaltowa na lepiku. Szyb windy – hydroizolacja dna i ścian 
bocznych matą bentonitową. 

 
3.4.2.0 Izolacje przeciwwodne pionowe 
 
3.4.2.1 Pionowa izolacja ścian przyziemia (piwnic) oraz murów fundamentowych 
  

• Część istniejąca – 2 x Bitizol R + 2 x Bitizol P ( lub analogicznie Abizol ST) , ekstrudowany 
polistyren XPS 10,0 cm, tynk mozaikowy na części cokołu ponad poziomem terenu 
 

• Część projektowana – 2 x Bitizol R + 2 x Bitizol P ( lub analogicznie Abizol ST), ekstrudowany 
polistyren XPS 10,0 cm, tynk mozaikowy na części cokołu ponad poziomem terenu 

 
3.5.0.0 Izolacje termiczne 
 
3.5.1.0 Izolacje poziome 
 
3.5.1.1 Izolacja termiczna w podłogach parteru na gruncie 
  

• Część istniejąca – styropian EPS 100- 038 gr.10 cm. 
 

• Część projektowana – styropian EPS 100- 038 gr.10 cm. 
 

3.5.1.2 Izolacja termiczne (akustyczne) na stropie międzykondygnacyjnym 
  

• Część istniejąca – styropian EPS 100- 038 gr.5,0 cm. 
 

• Część projektowana – brak stropów międzykondygnacyjnych 
 
3.5.1.3 Izolacja termiczna dachów 
 

•  Część istniejąca – styropian EPS 100- 038 gr.20,0 cm. 
 

• Część projektowana – styropian EPS 100 – 038 gr.20cm; wełna mineralna 16,0 cm w dachu 
drewnianym szybu windy 

 
3.5.2.0 Izolacje pionowe 
 
3.5.2.1 Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu  
  

•  Część istniejąca – styropian fasadowy gr.15,0 cm, wykończenie tynkiem mineralnym, 
malowany farba silikatową na kolor RAL 7010. Od wewnętrznej strony attyk należy 
zastosować styropian 8,0 cm. 
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• Część projektowana –płyty z wełny mineralnej gr. 12,0 cm np. PANELROCK, wykończenie z 

desek ( pióro-wpust) na łatach. Od wewnętrznej strony attyk należy zastosować styropian 5,0 
cm. 

 
3.5.2.2 Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu  
  

•  Część istniejąca –ekstrudowany polistyren XPS 10,0 cm, tynk mozaikowy na części cokołu 
ponad poziomem terenu 
 

• Część projektowana –ekstrudowany polistyren XPS 10,0 cm, tynk mozaikowy na części 
cokołu ponad poziomem terenu 

 
3.6.0.0 Wykończenie wewnętrzne 
 
3.6.1.0 Tynki, okładziny, płytki 
  

•  Część istniejąca – tynki cementowo – wapienne i gładzie. Ścianki GK szpachlowane. W 
pomieszczeniach „mokrych” i w pomieszczeniu 1.9 ( pomiędzy szafkami stojącymi a 
wiszącymi – szerokość 60 cm) płytki ceramiczne/ gresowe. W klatce schodowej odtworzyć 
okładzinę ścienną z otoczaków wciskanych w zaprawę. 
 

• Część projektowana – tynki cementowo – wapienne i gładzie. Ścianki GK szpachlowane. W 
pomieszczeniach „mokrych” i w pomieszczeniu 2.4 ( pomiędzy szafkami stojącymi a 
wiszącymi – szerokość 60 cm) płytki ceramiczne/ gresowe. 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg niniejszego opracowania oraz : II/2 – Detale 

 
3.6.2.0 Podłogi, posadzki, schody 
  

•  Parter – w pomieszczeniu 1.1 projektuje się posadzkę żywiczną, kwarcową, zacieraną o 
grubości 4 mm. Posadzka powinna być w kolorze szarym, antypoślizgowa i dostosowana do 
dużego ruchu. Posadzkę taka należy także zastosować na schodach. Należy odpowiednio 
wykonać wylewkę pod ww. posadzkę. W pomieszczeniu 1.5 zastosować posadzkę drewnianą 
tzw. mozaikę przemysłową dębową. Posadzka ta ma grubość 23 mm. Należy ją lakierować. W 
pomieszczeniu 1.3 zastosować posadzkę kamienną z granitu strzegomskiego szlifowanego o 
dużych formatach. Posadzkę kamienna należy impregnować. Pomieszczenia 1.4, 1.6, 1.9, 
1.12, 1.13, 1.14 posiadają posadzkę z płyt gresowych technicznych ( „sól i pieprz”), szarych o 
formacie 60x60 cm. Płyty gresowe powinny być antypoślizgowe. W pomieszczeniach toalet 
zastosować gresy wyższej klasy – wg rysunków detalicznych. Dno szybu windy – beton 
zatarty. W wyznaczonych pomieszczeniach stosować listwy przypodłogowe aluminiowe. 

• Piętro – w pomieszczeniach 2.2, 2.3, 2.6, 2.7 stosować  posadzkę drewnianą tzw. mozaikę 
przemysłową dębową. Posadzka ta ma grubość 23 mm. Należy ją lakierować. W 
pomieszczeniu 2.4 zastosować posadzkę z wykładziny PVC np. firmy TARKETT seria Matrix 
o podstawowym kolorze szarym. W pomieszczeniu 2.5 zastosować posadzkę z płytek 
gresowych 30x60 cm do pomieszczeń mokrych. Płytki w kolorze szarym.. Pomieszczenie 2.1 
– posiada posadzkę jak na schodach – żywiczną, kwarcową, zacieraną o grubości 4,0 mm. 
Kolor szary, posadzka antypoślizgowa. W wyznaczonych pomieszczeniach stosować listwy 
przypodłogowe aluminiowe. 

 
 Uwaga: Przed zamówieniem i przystąpieniem do prac próbki materiałów przedstawić do 
 akceptacji Inwestorowi i projektantowi. 
 

Szczegółowe rozwiązania  wg niniejszego opracowania oraz : II/2 – Detale 
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3.6.3.0 Sufity 
   

• Część istniejąca – cały wymieniony strop pomiędzy parterem a piętrem powinien być 
zabezpieczony pożarowo - stosować sufit podwieszony z trzech płyt GKF (zabezpieczenie belek 
stalowych nowego stropu do R60). Sufit powinien być malowany farbami lateksowymi w kolorze 
białym. Dodatkowo w pomieszczeniach 1.7, 1.8 należy zastosować sufit podwieszony, modularny 
o module 120x60, z rastrem w kolorze białym np. firmy ROCKFON HIGIENIC.  
W pomieszczeniach 2.1, 2.2, 2.7 nie stosować sufitów podwieszanych. Sufit pomalować na kolor 
biały. W pomieszczeniach 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 pojawi się obudowa kanałów wentylacyjnych 
wykonana z płyty GK jednostronnie mocowanej do rusztu. Obudowę malować farbami 
lateksowymi w kolorze białym. 
 
• Część projektowana – w pomieszczeniu 1.3 stosować sufit podwieszany modularny o module 
60x60 cm z rastrem gładkim o kolorze białym np. firmy ROCKFON. W pomieszczeniu szybu 
windy 1.2 i w pomieszczeniu technicznym ponad szybem windy 3.1 sufity malować farbami 
lateksowymi w kolorze białym. W pomieszczeniach 1.12, 1.13 sufit malować w kolorze białym 
farbami lateksowymi. W pomieszczeniach 1.11 i 1.10 stosować  sufit podwieszony, modularny o 
module 60x60, z rastrem w kolorze białym np. firmy ROCKFON HIGIENIC. 
W pomieszczeniach 2.3, 2.4, 2.5 nie stosować sufitów podwieszanych. Sufit pomalować na kolor 
biały. W pomieszczeniach 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 pojawi się obudowa kanałów wentylacyjnych 
wykonana z płyty GK jednostronnie mocowanej do rusztu. Obudowę malować farbami 
lateksowymi w kolorze białym.  

 
Szczegółowe rozwiązania  wg niniejszego opracowania oraz : II/2 – Detale 

 
3.6.4.0 Wewnętrzne parapety okienne 
  

•  Część istniejąca – parapety drewniane, kolor dąb (dostosować do posadzki – mozaiki 
drewnianej przemysłowej). 
 

• Część projektowana –parapety drewniane, kolor dąb (dostosować do posadzki – mozaiki 
drewnianej przemysłowej). W pomieszczeniach 2.4 oraz 2.6 zastosować parapety szersze 
umożliwiające siedzenie i z siatką ochronną zabezpieczająca przed sparzeniem się o gorący 
grzejnik.  

 
Szczegółowe rozwiązania  wg niniejszego opracowania oraz opracowania  : II/2 – Detale, rysunek II/2 -
15 

 
3.6.5.0 Drzwi 
  

Drzwi  wg zestawienia. 
 
Szczegółowe rozwiązania  wg niniejszego opracowania, rysunki : II/1 – 23 oraz II/1 -24 

 
3.6.6.0 Malowanie ścian i sufitów 
  

•  Część istniejąca – farby lateksowe. 
 

• Część projektowana – farby lateksowe 
 
Uwaga: w zaznaczonych na rysunkach miejscach pojawią się malowane aplikacje w postaci 
motywu kółek o średnicy 25 cm oraz piktogramy naścienne. 
 
Szczegółowe rozwiązania  wg niniejszego opracowania oraz : II/2 – Detale 
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3.7.0.0 Wykończenie zewnętrzne 
 
3.7.1.0 Wykończenie ścian, słupów zewnętrznych ( tynki, okładziny, malowanie) 
   

•  Część istniejąca – styropian fasadowy gr.15,0 cm, wykończenie tynkiem mineralnym, 
malowanym farbą silikatową na kolor RAL 7010. W części cokołowej zastosować tynk 
mozaikowy. 
 

• Część projektowana – płyty z wełny mineralnej gr. 12,0 cm np. PANELROCK, wykończenie z 
desek na łatach. Deski – świerk krajowy grubości 20,0 mm. Montowane między sobą na pióro-
wpust. Deski muszą być zabezpieczone do NRO – np. środkiem UNIEPAL DREW – lakier 
półmatowy. W narożnikach stosować listwy narożne o wymiarze 50x50 mm. Wszystkie wnęki 
okienne wykończyć również drewnem – blendami. Należy umożliwić wentylację przestrzeni za 
deskami ( wykonać otwory w dolnej części; w górnej części umożliwić przepływ powietrza 
pomiędzy deskami a obróbką blacharską). Wszelkie cięcia desek fasadowych należy 
dodatkowo zaimpregnować. Należy uniknąć pojawiania się pionowych miejsc składania desek 
przechodzących przez całą wysokość fasady – należy je mocować z przesunięciem między 
sąsiadującymi rzędami. Fragmenty nadwieszone wspornikowo również od spodu wykończyć 
drewnem fasadowym – wg rysunku szczegółowego. W tych miejscach zamontować 
oświetlenie wg projektu II/8. Fragmenty słupków międzyokiennych przy oknach pomieszczenia 
1.3 ocieplić styropianem fasadowym 15,0 cm, wykończyć tynkiem mineralnym i malować farbą 
silikatową na kolor RAL 7010. W części cokołowej zastosować tynk mozaikowy. 

 Dobudowany szyb dźwigu jest ocieplony styropianem fasadowym 15,0 cm; wykończenie 
 tynkiem mineralnym i malowany farbą silikatową na kolor RAL 7010. 
 Słupy drewniane podtrzymujące zadaszenie wejścia oraz pergolę przy tarasie są 
 zabezpieczone np. UNIEPAL DREW – lakier półmatowy firmy ADW. Słupy są dodatkowo 
 zabezpieczone  przed fizycznym zniszczeniem za pomocą owinięcia lina jutową do wysokości 
 ok. 120 cm. Na  słupach zamontować oświetlenie zewnętrzne. Przy pergoli od strony donicy 
 należy wykonać kratę z listew drewnianych umożliwiającą wspinanie się pnączom. 
l 
 Szczegółowe rozwiązania  wg niniejszego opracowania oraz : II/2 – Detale 
 
3.7.2.0 Stolarka okienna, świetliki, wyłazy dachowe 
  

Okna aluminiowe z nawiewnikami  wg zestawień. Przewidziano dwa świetliki dachowe z 
poliwęglanu trójkomorowego i wyłaz dachowy. We wszystkich okach należy zastosować rolety 
bez kaset w kolorze białym za wyjątkiem okien O10, O11, O7 w pomieszczeniu 1.3 gdzie 
rolety powinny być podgumowane i zapewniać maksymalne zaciemnienie. Wszystkie okna 
muszą spełniać obecnie obowiązujące normy tyczące się przenikalności cieplnej. 
 
Szczegółowe rozwiązania  wg niniejszego opracowania, rysunki : II/1 – 23 oraz II/1 -24 

 
3.7.3.0 Drzwi zewnętrzne 
  
 Drzwi  wg zestawień. W drzwiach zewnętrznych D1 i drzwiach D2 zastosować indywidualne 
 antaby wg wskazówek projektanta. 

 
 Szczegółowe rozwiązania  wg niniejszego opracowania, rysunki : II/1 – 23 oraz II/1 -24 
 
3.7.4.0 Zewnętrzne parapety okienne 
  

Wszystkie parapety zaprojektowano jako tytanowo-cynkowe. 
 
3.7.5.0 Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie 
  

Rynny i rury spustowe tytanowo – cynkowe. Należy zastosować na wyjściu z attyki kosze 
 (skrzynie) zlewowe z przelewem awaryjnym. Urządzenie takie powinno mieć prostą formę. 
 Obróbki blacharskie : tytanowo cynkowe. 
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3.8.0.0 Inne 
 
3.8.1.0 Balustrada schodów wewnętrznych 
 
 Na nowych schodach projektuje się balustradę stalową z pochwytem drewnianym. Pochwyt 
 przyścienny w postaci profilu „zetowego” stalowego, ocynkowanego i drewnianego pochwytu. 
 Wszystkie elementy stalowe – cynkowane ogniowo. 
 
3.8.2.0 Zabezpieczenie dylatacji  
 

W poziomie murów fundamentowych np. wg systemu TRICOSAL.  Zabezpieczenie 
dylatacji kondygnacji nadziemnych systemowe firmy CS Polska. 

 
3.8.3.0 Drenaż opaskowy 
 

W celu obniżenia wód gruntowych i zmniejszenia parcia hydrostatycznego na  płytę 
 fundamentową budynku ze strony gruntu oraz dodatkowego zabezpieczenia budynków przed 
 zawilgoceniem ścian i fundamentów zaprojektowano drenaż opaskowy wokół budynku na 
 głębokości ok. 0,90-1,0 m p.p.t. przy ławie fundamentowej. 

Nadmiar wody odprowadzono rurami drenarskimi karbowanymi PVC- U z filtrem z  włókna 
 syntetycznego. 

Wody drenażowe będą zbierane do dwóch studni zbiorczych, skąd prowadzone będą do 
 projektowanego zbiornika wód deszczowych wraz z kompletnym wyposażeniem. Każdy dren 
 należy układać od zaślepionego końca ze spadkiem i = 0,3% w stronę studni kanalizacyjnej 
 zbiorczej. Zaprojektowano studzienki rewizyjne z rur karbowanych DN/Dz 315/354 
 z osadnikiem substancji mineralnych. 
 

Szczegółowe rozwiązania  wg opracowań: 
 I/2 – Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż 

 
3.8.4.0 Wycieraczki 
 
 Zaprojektowano dwie wycieraczki przy wejściu głównym. Zewnętrzna wycieraczka 120/200 cm 
 o wysokości ok. 20 mm z wkładem winylowym. Należy zastosować ramkę pod wycieraczkę. 
 Wewnętrzna wycieraczka o wielkości 120/200 cm z wkładem rypsowym; głębokość 
 wycieraczki ok. 20 mm; należy stosować ramkę pod wycieraczkę. Przewidzieć należy 
 odpowiednią głębokość otworu pod wycieraczkę. 
 
3.8.4.0 Garderoba w pomieszczeniu 1.1 
 
 Należy zastosować garderobę – ścianki boczne wykonane z płyt GK na ruszcie stalowym; 
 drzwi przesuwne szklane ( szkło bezpieczne). Wewnątrz zastosować pojedynczą rurę stalową 
 nierdzewna do wieszania ubrań oraz półkę ponad rurą. 

 

3.8.5.0 Krata na grzejniku kanałowym 

 Zastosować kratę duralową poprzeczną. 

 

3.8.6.0 Drabinki 

W pomieszczeniu 3.1 zastosować drabinkę aluminiową anodowaną o długości 230 cm ze 

 szczeblami co 30 cm i o szerokości 50 cm. 
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3.8.7.0 Maszt flagowy 
 

Na fasadzie szybu dźwigu zamontować maszt flagowy z aluminium anodowanego o średnicy 
75 mm z zakończeniem kulką. Maszt powinien być wyposażony w mechanizm korbowy i kanał 
linowy. 

 
3.8.8.0 Zegar fasadowy 
 

Na fasadzie szybu dźwigu zamontować zegar fasadowy bezobsługowy z odbiornikiem DCF i 
iluminacją diodową poszczególnych godzin. W szybie dźwigu należy wykonać otwór na oś 
mechanizmu zegarowego wg wytycznych dostawcy oraz 12 otworów na iluminacje 
poszczególnych godzin.  
Uwaga: Wykrój godzin i wskazówek przedstawić Inwestorowi i projektantowi do akceptacji. 

 
 
3.8.9.0 Zewnętrzne kratki kanałów „zetowych”, wentylacyjnych 
 
 Wszelkie kratki, czerpnie wykonać jako metalowe ze stali ocynkowanej. 
 
3.8.10.0 Asekuracja na dachu szybu dźwigu  
 

Na dachu szybu dźwigu należy zastosować system asekuracji poziomej zapewniający 
bezpieczeństwo osobom obsługującym maszt flagowy. Należy zastosować szynę lub linę z 
wózkiem – np. TRAVFLEX.. 

 
3.8.11.0 Ekrany akustyczne 
 
 W celu zmniejszenia uciążliwości spowodowanego hałasem urządzeń umieszczonych na 

dachu należy zastosować ekrany akustyczne wokół urządzeń. Na dachu nad salą odczytową 
w obudowie akustycznej należy przewidzieć drzwi rewizyjne. Ekrany akustyczne będą 
wsuwane w profile HEA mocowane bezpośrednio do stropu ( np. wg systemu SHALLSTOP). 
Profile otwarte typu HEA powinny być odpowiednio obudowane przy przejściu przez warstwy 
dachowe i zabezpieczone dodatkowym elementem hydroizolacyjny w postaci kołnierza. Do 
podkonstrukcji przytrzymującej ekrany należy od zewnętrznej strony zamontować siatki 
ocynkowane maskujące ekrany. Wysokość ekranu – 2000 mm. 
Dopuszcza się rozwiązanie podkonstrukcji z profili zamkniętych (np. wg systemu EKOKIT 
300/a).  

 
3.8.12.0 Podkonstrukcja pod urządzenia na dachu 
 
 Przewiduje się, że urządzenia na dachu ( centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej, 

wentylatory, wyrzutnie) będą stały na podkonstrukcji wykonanej z murków z bloczków 
betonowych. 

 
3.8.13.0 System wieszania obrazów, inne elementy wyposażenia wnętrz 
 

W pomieszczeniu 1.1 przewiduje się system zawieszeń dla obrazów – np. firmy NIELSEN. 
W pomieszczeniu 1.3 projektuje się na centralnej ścianie zamontować płytę ze sklejki 
pomalowana czarną farbą tablicową – dla umożliwienia rysowania kredą. Do przechowywania 
kredy i gąbki przewiduje się dwie okrągłe wnęki o średnicy 25 cm. Na tej samej ścianie 
powieszony będzie ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie o wymiarach 180 x 135 cm. 
W pomieszczeniu 1.3 – sali odczytowej – proponuje się krzesła do sztaplowania – np. firmy 
PROFI seria DREAM 570h, tapicerowane. Krzesła takie można sztaplowac i przechować na 
zapleczu sali w pomieszczeniu 1.4. Również dla sali 1.3 proponuje się biurko dla lektora i 
krzesło – wg zestawienia. 
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W pomieszczeniu 1.9 – zapleczu kateringowym należy zastosować ciąg szafek kuchennych 
stojących i wiszących. Przewidzieć należy w wyposażeniu zlew jednokomorowy, miejsce na 
zbudowaną lodówkę oraz elektryczny trzon kuchenny. 
W pomieszczeniu 27 – sali bibliotecznej przewiduje się regały biblioteczne o wymiarach 180 x 
180 x25 cm wykonane z ciemnego drewna ( lub płyty meblowej ). Podobne regały będa 
zastosowane w pomieszczeniu 2.6 – czytelni. Przewiduje się mebel – biurko dla pracowników 
biblioteki wg osobnego opracowania ( do akceptacji Inwestora i projektanta). Przewiduje się 
trzy stanowiska komputerowe w sali bibliotecznej składające się z trzech biurek i krzeseł wg 
zestawienia. W czytelni również będ zastosowane podobne krzesła. Regały w dziale 
dziecięcym – przewiduje się regały np. BILLY firmy IKEA. W dziale dziecięcym ustawiony 
będzie indywidualnie wykonany regał -zjeżdżalnia wg rysunku II/2-16. 
W pomieszczeniu socjalnym należy wykonać ciąg szafek kuchennych stojących i wiszących – 
przewidzieć należy zabudowę zlewu jednokomorowego i lodówki. 
 
Uwaga: wzory umeblowania, krzeseł itd. przedstawić o akceptacji Inwestorowi i projektantowi. 
 
W dwóch toaletach – 1.7 i 1.10 należy zastosować wyposażenie dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, szczególnie takich, które poruszają się na wózkach: 
-miskę ustępowa z odpowiednim oprzyrządowaniem 
-zestaw umywalkowy 
baterię umywalkową 
-podpory uchylne i stałe 
-lustro uchylne 
W pomieszczeniu 1.7 należy dodatkowo zamontować przewijak składany dla niemowląt. 

 
3.8.14.0 Instalacja nagłośnienia 
 
 Projektuje się instalację nagłośnienia w pomieszczeniu 1.3. Instalacja nagłośnienia ma 
 zapewnić tło muzyczne oraz możliwość odtwarzania dźwięków w ww. pomieszczeniu. System 
 składać się będzie z: 

- głośników ściennych (6 szt.) 
- głośnika niskotonowego ( 1 szt.), 
- mikrofonów bezprzewodowych oraz wolnostojących, 
-zespołu wzmacniaczy. 
Wysokiej klasy odtwarzacza CD/MP3 zpilotem 

 
 W gestii Inwestora jest dostarczenie urządzenia zapewniającego obsługę (rozdział) sygnału 
 oraz potrzebnego oprogramowania. Urządzeniem sterującym może być komputer klasy PC 
 posiadający specjalistyczne oprogramowanie lub matryca dźwiękowa o odpowiedniej ilości 
 obsługiwanych kanałów. 
 
 System nagłośnienie umożliwiać będzie nadawanie tła muzycznego dla pomieszczenia sali 
 odczytowej z możliwością pracy wraz z mikrofonem bezprzewodowym, projektorem 
 multimedialnym oraz możliwość odtwarzania dźwięku z nośników CD/DVD/MP3. 
 
 Dodatkowo w sali odczytowej znajdować się będą wejścia liniowe typu Jack połączone z 
 wejściami liniowymi w urządzeniu sterującym. 
 
 W sali odczytowej 1.3 zamontowane będzie gniazdo dla projektora w przestrzeni sufitu 
 podwieszonego. Projektor – w gestii Inwestora. 
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4.0.0.0 Dane technologiczne oraz współzale żność urządzeń i wyposa żenia zwi ązanego z  
 przeznaczeniem obiektu i jego rozwi ązaniami budowlanymi   
 
4.1.0.0 Dźwig 
  
 Zakłada się zastosowanie dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób 
      niepełnosprawnych bez maszynowni .Minimalne wymiary kabiny110x140cm.Min.swiatło 
      przejścia drzwi 90 cm. Ilość przystanków : 2.  
 Projektuje się dźwig elektryczny bez maszynowni o udźwigu Q=630 kg ( 8 osób), prędkości 

V=1m/sek, nieprzelotowej kabinie i dwóch przystankach. Dźwig musi być przystosowane dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych ( minimalne wymiary kabiny: 110x140 cm, światło przejścia 90 
cm, panel dyspozycji i kaseta wezwań na odpowiedniej wysokości). Drzwi kabinowe – 
automatyczne, teleskopowe ze stali wypełnionej laminatem niepalnym. Drzwi szybowe – 
automatyczne, teleskopowe ze stali nierdzewnej satynowanej. Kabina wykonana ze stali 
wypełnionej laminatem niepalnym. Panel ze stali nierdzewnej Oświetlenie kasetonowe. W 
kabinie lustro, poręcz ze stali nierdzewnej. Sufit podwieszony ze stali nierdzewnej z wyciętym 
motywem kółek ( wg wskazówek projektanta). Napęd elektryczny, wciągarka bezreduktorowa. 
Napęd umieścić można na ostatniej kondygnacji obok drzwi szybowych. 

 
Uwaga: szyb dźwigu wykonać wg wskazówek dostawcy konkretnego modelu dźwigu. Należy 
przestrzegać wszystkich wskazań – odpowiednio oświetlić szyb dźwigu, przewidzieć 
odpowiednie otwory wentylacyjne, wybiałkować ściany od wewnątrz, zabezpieczyć posadzkę 
przed przesiąkaniem wody, wykonać ewentualne odwodnienie, umieścić haki montażowe, 
zapewnić łączność głosową kabina-maszynownia itp. 

 
Dopuszcza się zastosowanie dźwigu hydraulicznego ( do akceptacji przez Inwestora i 
projektanta). 

 
5.0.0.0 Wyposa żenie budowlano – instalacyjne obiektu i sposób powi ązania instalacji obiektu z 
 sieciami zewn ętrznymi  

 
Projektowany obiekt wyposażony jest w wymienione niżej instalacje, których szczegółowe 
opracowania zawierają projekty branżowe : 
 

5.1.0.0 Instalacja wodno - kanalizacyjna  
 

• Dla odprowadzenia wód opadowych z dachów przewidziano system grawitacyjny wyposażony 
w  rynny i przewody spustowe. Na pionie spustowym metr nad terenem zaprojektowano 
czyszczak żeliwny w celu umożliwienia okresowej konserwacji instalacji kanalizacyjnej. 
Przewody odpływowe włączone zostaną do kanalizacji deszczowej na działce Inwestora. 
Wody deszczowe z powierzchni dachu budynku będą magazynowane w podziemnym 
zbiorniku o pojemności 3 m3. Przewidziano wykorzystanie zmagazynowanej wody do 
spłukiwania misek ustępowych i pisuarów w budynku oraz do podlewania zieleni. Woda 
deszczowa ze zbiornika do budynku będzie doprowadzana przewodem Dz40 PE ułożonego 
wewnątrz rury osłonowej Dz160 PVC-U za pośrednictwem centrali do podnoszenia ciśnienia 
zlokalizowanej w pomieszczeniu kotłowni w budynku. 
 

• Ze względu na zły stan istniejącej instalacji wody zimnej, przewiduje się jej całkowity 
demontaż. Projektowana instalacja wody zimnej zostanie włączona do istniejącej instalacji w 
kotłowni budynku. Przewiduje się także wymianę wodomierza na nowy wraz z przeniesieniem 
węzła wodomierzowego do studzienki wodomierzowej. Wody deszczowe z powierzchni dachu 
będą magazynowane w podziemnym zbiorniku o pojemności 3 m3. Przewidziano 
wykorzystanie zmagazynowanej wody do spłukiwania misek ustępowych i pisuarów 
w budynku oraz do podlewania zieleni (na ścianie zewnętrznej budynku należy zamontować 
zawór ze złączką do węża zabezpieczony przeciwzamarzaniowo).Woda zimna doprowadzana 
będzie do wszystkich urządzeń sanitarnych.  
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• Ze względu na zły stan istniejącej kanalizacji sanitarnej, przewiduje się jej całkowity demontaż. 
Odprowadzenie ścieków z poszczególnych przyborów sanitarnych zaprojektowanych 
w przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano odpowiednio dobranymi przewodami 
kanalizacyjnymi. Ścieki sanitarne będą odprowadzane poprzez istniejący kanał zbiorczy 
ułożony pod posadzką najniższej kondygnacji. Przewody prowadzone będą pod posadzką, 
bądź podwieszone pod stropem oraz w bruzdach ściennych. W pomieszczeniu kotłowni 
należy wykonać rząpie w celu schłodzenia wody gorącej ze zładu pieca, na rząpi należy 
wykonać ruszt. 
 

• instalacja wody ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej - ciepła woda będzie przygotowana centralnie 
w kotłowni na parterze budynku 
 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowań: 
I/2 – Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż 
 I/3 – Zewnętrzne instalacje wod – kan 
II/4 – Instalacje wod-kan 
 

5.2.0.0 Instalacja elektro – energetyczna 
 
Zgodnie z warunkami przebudowy złącza kablowego ZK2a  wydanymi przez Vattenfall 
pismem NJA/W/DT/236/S11/0408844 w miejscu poza kolizją (na elewacji budynku) zostanie 
zabudowany nowe złącze kablowe typu ZK3 w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego. 
Kolidujący odcinek linii kablowej wraz z istniejącym złączem kablowym zlokalizowany na 
działce Inwestora zostanie zdemontowany. Następnie z nowoprojektowanego złącza ZK3 
należy linia kablową doprowadzić zasilanie do głównej tablicy licznikowej (TL) zlokalizowanej z 
holu obiekty na poziomie parteru. Z tablicy licznikowej zostaną zasilone rozdzielnice RG1, 
RG2, RG3, RK, RT dla obiektu. 
  
Oświetlenie podstawowe: 
 
Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polską normą natężeń oświetlenia, zastosowane 
zostaną głównie oprawy wyposażone w rury fluorescencyjne, świetlówki kompaktowe z 
elektronicznym układem zapłonowym.  
W pomieszczeniach sanitariatów należy zastosować oprawy o stopniu ochrony minimum IP44, 
a w pomieszczeniach technicznych o IP65. W poszczególnych grupach pomieszczeń zostaną 
zapewnione następujące minimalne natężenia oświetlenia: 
Oprawy w pomieszczeniach będą montowane nastropowo lub dostropowo. 
Instalacja będzie wykonana jako podtynkowa, a główne ciągi kabli będą prowadzone w 
przestrzeni miedzy stropowej w korytkach kablowych. W sanitariatach kable należy prowadzić 
w rurkach osłonowych. 
 
Oświetlenie awaryjne: 
 
W obiektach zaprojektowano instalację oświetlenia awaryjnego w zakresie: 
oświetlenie powierzchni dróg ewakuacyjnych, 
oświetlenie znaków ewakuacyjnych, 
Zanik napięcia zasilania spowoduje automatyczne załączenie opraw oświetlenia awaryjnego 
na czas nie krótszy niż 1h. Oprawy będą zasilane z indywidualnych źródeł - akumulatorów 
zamontowanych w oprawach. 

 
Oświetlenie zewnętrzne: 
 
W zakresie oświetlenia zewnętrznego przewidziano oprawy montowane na elewacji budynku 
oraz wbudowane w murku przy wejściu do budynku. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym 
będzie odbywać się za pomocą przycisków zlokalizowanych na elewacji rozdzielnicy głównej 
RG1 w holu budynku. 
. 
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Instalacja gniazd i siły stanowić będą obwody zasilające: 
 

• gniazd 230V ogólnego przeznaczenia, 
• gniazd 230V/IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne, zaplecze kuchenne, 
• zestaw gniazd PEL składające się z gniazd elektrycznych jak i informatycznych,  
• zestaw gniazd, 
• urządzenia wentylacji, 
• urządzenia klimatyzacji, 
• urządzenia kotłowni, 
• dźwig, 
• urządzenia instalacji elektrycznej niskoprądowej. 

 
W obiekcie będą zainstalowane systemy i urządzenia przeciwpożarowe: 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
• przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla kotłowni, 
• instalacja oświetlenia awaryjnego, 
• system instalacji odgromowej i uziemiającej. 

Okablowanie należy wykonać przewodami bezhalogenowymi Obwody 1-fazowe wykonać 
przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe przewodami 5-żyłowymi. Okablowanie urządzeń, które w 
trakcie pożaru wymagają zasilania muszą być wykonane kablami ognioodpornymi (90min). 
Kable poszczególnych obwodów będą prowadzone w szachtach kablowych, w korytkach 
kablowych oraz podtynkowo, min. 5mm pod warstwą tynku. Kable prowadzone pod kafelkami 
należy układać w rurkach osłonowych. Kable ognioodporne należy prowadzić na konstrukcji 
wsporczej o tej samej odporności co kable. 
Instalacje kablowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania: II/8 – Instalacje elektryczne 

 
5.3.0.0 Instalacja gazowa 

 
Nie dotyczy. Nie projektuje się instalacji gazowej. 

 
5.4.0.0 Instalacja grzewcza 

 
Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie kotłownia na paliwo stałe zlokalizowana na 
poziomie budynku w pomieszczeniu 1.12. W budynku zaprojektowano instalację  dwururową 
wodną, niskotemperaturową z poziomym rozprowadzeniem przewodów z rozdzielaczy 
znajdujących się w pomieszczeniu kotłowni. Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur 
tworzywowych z wkładką aluminiową. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, 
płytowe z wbudowaną wkładką zaworową. W pomieszczeniach komunikacji oraz pomieszczeniu 
biblioteki zaprojektowano grzejniki z płaską płytą czołową. W sali odczytowej zastosowano 
grzejniki kanałowe z wentylatorami. W pomieszczeniach 2.3 oraz 2.6 zaprojektowano grzejniki 
konwektorowe. W pomieszczeniu 2.3 grzejnik należy obudować (jest to pomieszczenie 
przeznaczone na pobyt dzieci). Instalacja ciepła technologicznego zapewniać będzie 
dostarczenie ciepła do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu oraz 
kurtyny powietrznej zamontowanej nad drzwiami wejściowymi do budynku biblioteki. Jako 
elementy grzejne zaprojektowano: grzejniki stalowe płytowe, grzejnik drabinkowy, grzejniki 
kanałowe, grzejniki konwektorowe ,nagrzewnice w centralach wentylacyjnych, kurtyna 
powietrzna. 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowań:  
II/6 – Instalacja c.o. 
II/7 –Kotłownia na paliwo stałe 
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5.5.0.0 Wentylacja i klimatyzacja 
 

Zaprojektowano wentylację mechaniczną i klimatyzację: 
 
• Wentylację w sali odczytowej zapewniać będzie układ N1W1 z centralą wentylacyjną, 
nawiewną-wywiewną, z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową i 
filtrami W zimie i okresach przejściowych powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej 
ogrzewane będzie przez nagrzewnicę wodną do temperatury nawiewu ok.+20 °C. W okresie 
letnim powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej będzie schładzane przez chłodnicę 
freonową do temperatury nawiewu ok.+18°C. 

 
• Wentylację w sali bibliotecznej, czytelni, dziale dziecięcym i pomieszczeniu socjalnym 
zapewniać będzie układ N2W2 z centralą wentylacyjną, nawiewną-wywiewną, z wymiennikiem 
krzyżowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową i filtrami zlokalizowaną na dachu nad 
pomieszczeniem socjalnym.  
Układ wentylacyjny zapewniać będzie wymianę powietrza w ilości co najmniej 2 wymian na 
godzinę 

 
• Wentylację w magazynach zapewniać będzie układ N3W3. Układ nawiewny wyposażony 
będzie w filtr, nagrzewnicę elektryczną, wentylator oraz tłumik. Układ wywiewny wyposażony 
będzie w tłumik oraz wentylator. W zimie i okresach przejściowych powietrze świeże o 
temperaturze zewnętrznej ogrzewane będzie przez nagrzewnicę elektryczną do temperatury 
nawiewu ok.+12 °C. W okresie letnim powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej jedynie 
filtrowane. Układ wentylacyjny zapewniać będzie wymianę powietrza w ilości co najmniej 2 
wymian na godzinę 

 
• Pomieszczenia sanitarne będą posiadały niezależne instalacje wentylacji mechanicznej 
wyciągowej, oparte o wentylatory kanałowe .Minimalne ilości powietrza usuwanego wynoszą dla 
pojedynczej miski ustępowej: min. 50 m3/h. Napływ powietrza odbywać się będzie poprzez 
kratki transferowe w drzwiach oraz nieszczelności. 
 
• Pomieszczenia 1.5 i 1.9 posiadają wentylację grawitacyjną z napływem powietrza świeżego 
poprzez nawiewników higrosterowanych w oknach. 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania: II/5 – Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

 
5.6.0.0 Instalacja deszczowa 

 
Dla odprowadzenia wód opadowych z dachów przewidziano system grawitacyjny wyposażony 
w rynny i przewody spustowe. Na pionie spustowym metr nad terenem zaprojektowano 
czyszczak żeliwny w celu umożliwienia okresowej konserwacji instalacji kanalizacyjnej. 
Przewody odpływowe włączone zostaną do kanalizacji deszczowej na działce Inwestora (wg. 
osobnego opracowania). Wody deszczowe z powierzchni dachu budynku będą 
magazynowane w podziemnym zbiorniku o pojemności 3 m3. Przewidziano wykorzystanie 
zmagazynowanej wody do spłukiwania misek ustępowych i pisuarów w budynku oraz do 
podlewania zieleni. Woda deszczowa ze zbiornika do budynku będzie doprowadzana 
przewodem Dz40 PE ułożonego wewnątrz rury osłonowej Dz160 PVC-U za pośrednictwem 
centrali do podnoszenia ciśnienia zlokalizowanej w pomieszczeniu kotłowni w budynku. 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowań: 
I/2 – Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż 
 I/3 – Zewnętrzne instalacje wod – kan 
II/4 – Instalacje wod-kan 
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5.7.0.0 Piorunochronna 
 

 Zgodnie z normą PN-IEC 61024 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych", aby zapewnić 
odpowiedni stopień ochrony odgromowej obiektu, na dachu budynku należy zamocować siatkę 
zwodów poziomych niskich, mocowaną za pomocą odpowiednich uchwytów do pokrycia 
dachowego. Dla obiektów znajdujących się na dachu przewidziano ochronę odgromową 
poprzez dobranie odpowiednich zwodów poziomych i pionowych. Dla urządzeń, nadbudówek, 
które nie są połączone z instalacjami wewnątrz obiektu i nie występuje wnikanie prądu do 
obiektu to należy ich obudowy połączyć z elementami urządzeń piorunoochronnych. Przewody 
odprowadzające należy wyprowadzić pod warstwą elewacji w rurkach osłonowych i połączyć z 
uziemieniem. Połączenie należy wykonać za pomocą złącza kontrolno-pomiarowego 
umieszczonego w puszce.  
W odległości 1m od obrysu budynku i na głębokości co najmniej 0,5m należy ułożyć uziom 
otokowy na potrzeby instalacji odgromowej.  
 

Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania: II/8 – Instalacje elektryczne 
 
5.8.0.0 Instalacja niskoprądowa 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
 

• instalację sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, 

• instalację okablowania strukturalnego, 

• instalacja nagłośnienia, 

• instalacja CCTV, 

• instalację interkomu dźwigu osobowego 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania: II/9 – Instalacje niskoprądowe 

 
6.0.0.0 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz ądzeń instalacji 

 technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów t worz ących cało ść techniczno -  
użytkow ą.  Charakterystyka, parametry instalacji i urz ądzeń technologicznych, 
mających wpływ na architektur ę i konstrukcj ę obiektu.  

  
W projektowanym budynku brak urządzeń instalacji przemysłowych tworzących całość 

 technologiczno-użytkową. 
 
Zasadniczymi urządzeniami instalacji mającymi wpływ na architekturę i konstrukcję obiektu są 

 urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. W projekcie wyróżniono 4 zasadnicze układy: 
 

• Wentylację w sali odczytowej zapewniać będzie układ N1W1 z centralą wentylacyjną, 
nawiewną-wywiewną, z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową i 
filtrami zlokalizowaną na dachu zaplecza sali odczytowej. W zimie i okresach przejściowych 
powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej ogrzewane będzie przez nagrzewnicę wodną 
do temperatury nawiewu ok.+20 °C. W okresie letnim powietrze świeże o temperaturze 
zewnętrznej będzie schładzane przez chłodnicę freonową do temperatury nawiewu ok.+18°C. 
Tak uzdatnione powietrze przewodami wentylacyjnymi zostanie doprowadzone do 
poszczególnych pomieszczeń. Następnie powietrze będzie nawiewane do pomieszczeń przez 
nawiewniki sufitowe. Wywiew powietrza realizowany będzie przez wywiewniki sufitowe. Układ 
wentylacyjny zapewniać będzie wymianę powietrza w ilości co najmniej 30m3/(h*osoba). 

• Wentylację w sali bibliotecznej, czytelni, dziale dziecięcym i pomieszczeniu socjalnym 
zapewniać będzie układ N2W2 z centralą wentylacyjną, nawiewną-wywiewną, z 
wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową i filtrami zlokalizowaną na 
dachu nad pomieszczeniem socjalnym. W zimie i okresach przejściowych powietrze świeże o 
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temperaturze zewnętrznej ogrzewane będzie przez nagrzewnicę wodną do temperatury 
nawiewu ok.+20 °C. W okresie letnim powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej będzie 
schładzane przez chłodnicę freonową do temperatury nawiewu ok.+24°C. Tak uzdatnione 
powietrze przewodami wentylacyjnymi zostanie doprowadzone do poszczególnych 
pomieszczeń. Następnie powietrze będzie nawiewane do pomieszczeń za pośrednictwem 
kratek nawiewnych. Wywiew powietrza realizowany będzie przez kratki wywiewne. Układ 
wentylacyjny zapewniać będzie wymianę powietrza w ilości co najmniej 2 wymian na godzinę.  

• Wentylację w magazynach zapewniać będzie układ N3W3. Układ nawiewny wyposażony 
będzie w filtr, nagrzewnicę elektryczną, wentylator oraz tłumik. Układ wywiewny wyposażony 
będzie w tłumik oraz wentylator. W zimie i okresach przejściowych powietrze świeże o 
temperaturze zewnętrznej ogrzewane będzie przez nagrzewnicę elektryczną do temperatury 
nawiewu ok.+12 °C. W okresie letnim powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej jedynie 
filtrowane. Tak uzdatnione powietrze przewodami wentylacyjnymi zostanie doprowadzone do 
poszczególnych pomieszczeń. Następnie powietrze będzie nawiewane do pomieszczeń za 
pośrednictwem kratek nawiewnych. Wywiew powietrza realizowany będzie przez kratki 
wywiewne. Układ wentylacyjny zapewniać będzie wymianę powietrza w ilości co najmniej 2 
wymian na godzinę 

• Pomieszczenia sanitarne będą posiadały niezależne instalacje wentylacji mechanicznej 
wyciągowej, oparte o wentylatory kanałowe. Minimalne ilości powietrza usuwanego wynoszą 
dla pojedynczej miski ustępowej: min. 50 m3/h. Napływ powietrza odbywać się będzie poprzez 
nawiewniki w ścianach oraz nieszczelności. 

 
Pozostałe urządzenia instalacji technicznych nie mają większego wpływu na architekturę i 
konstrukcję obiektu – są nieduże i lekkie; w większości ulegają zakryciu ( np. trasy kablowe ) 
lub zamaskowaniu ( np. tablice licznikowe, instalacje wodne i kanalizacyjne).  
 

7.0.0.0 Warunki ochrony przeciwpo żarowej  
 
7.1.0.0 Charakterystyka ogólna 

 
 Budynek dwukondygnacyjny, wysokość + 8,00 m - budynek niski (N). 

 Powierzchnia użytkowa obiektu 420,89 m2, w tym : 

 - parter  - 242,45 m2, 
 - piętro  - 178,44 m2. 

 
7.2.0.0 Lokalizacja 

 
 Budynek biblioteki jest obiektem wolnostojącym usytuowanym  w normatywnych odległościach 
 od sąsiedniej zabudowy kubaturowej – w odległości nie mniejszej niż 8 m. 
 Usytuowanie obiektu ze względu na potrzebę zapewnienia ochrony przeciwpożarowej jest 
 prawidłowe. 

 Szczegółową lokalizację obiektu przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. 
 
7.3.0.0 Parametry pożarowe występujących materiałów 

 
 Okładziny sufitów: tynk i płyty g-k - elementy niezapalne (klasa A1; A2). 

 Okładziny ścian - nie występują, zaprojektowano ściany z materiałów niezapalnych z 
 tynkiem cementowo-wapiennym. 

 Posadzki : 
 - korytarze i kl. schodowa : płytki ceramiczne, gres - elementy niezapalne (klasa A1;  A2). 
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 Uwaga: Do aranżacji wnętrz stosować tylko materiały z aktualnymi atestami potwierdzającymi 

wymagany stopień palności - co najmniej trudno zapalne, sufity niepalne lub niezapalne (atesty i 

certyfikaty z euroklasami). 

 
7.4.0.0 Kategoria zagrożenia ludzi 

 
 Zgodnie z funkcją budynek biblioteki klasyfikuje się do kategorii zagrożenia  ludzi ZL III. 
 Obiekt użyteczności publicznej z funkcją usługową (biblioteka). 
 Ilość osób mogących jednocześnie przebywać na jednej z kondygnacji nie przekracza 50. 
 
7.5.0.0 Podział na strefy pożarowe 

 
 Budynek biurowy stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 420 m2 przy  dopuszczalnej 
 wielkość strefy  pożarowej 8000 m2. 

7.6.0.0 Klasa odporności pożarowej 
 

 Budynek biurowy wykonany jest w klasie „C” odporności pożarowej z elementów 
 konstrukcyjnych nierozprzestrzeniających ognia – przy wymaganej co najmniej klasa „D” 
 odporności pożarowej. 

 Uwaga: 

 Belki stalowe stanowiące konstrukcję nośną płyty stropowej parteru zabezpieczyć 
 ogniochronnie co najmniej do klasy R 60. 

 Do zabezpieczenia ogniochronnego zastosować FLAME CONTROL No 173, PYRO-SAFE 
 FLAMMOPLAST SP-A2, FlameSorber (AT-15-7287/2007) lub inną równorzędną farbą 
 ogniochronną. 
 Zabezpieczenia powinny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w 
 aprobacie technicznej ITB wybranej farby ogniochronnej. 
 Alternatywnym rozwiązaniem jest obudowa skrzynkowa belek okładzinami z płyt g-k typ GKF 
 gr. 12,5 mm - technologia wykonania jak w aprobatach technicznych ITB wydanych dla firmy 
 KNAUF lub RIGIPS. 

 
7.7.0.0 Warunki ewakuacji 
 
 - maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji – do 50 osób, 
  - ilość dojść ewakuacyjnych  - 1, 
 - maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 12 m - dopuszczalna długość 40 m, 

- maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego wynosi  26m (mierzona od wyjścia z 
Sali biblioteki na piętrze po biegach klatki schodowej do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz 
obiektu - dopuszczalna długość 30 m, 

 - klatka schodowa o parametrach użytkowych : 
   biegi proste o konstrukcji żelbetowej, 
    minimalna szerokość biegu - 1,30 m, 
   minimalna szerokość spocznika - 1,50 m, 
   maksymalna wysokość stopni - 0,17 m, 
  - klatka schodowa i korytarze wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne, zapewniające 
 natężenie oświetlenia na poziomie co najmniej 1 luksa, czas działania co najmniej 2 godziny. 
    Dopuszcza  się  oprawy  z  indywidualnym  źródłem zasilania (akumulatorek NiCd) 
 podłączone na stałe do obwodów elektrycznych oświetlenia podstawowego.  

- wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej zamykane drzwiami rozwieranymi 
dwuskrzydłowymi  o szerokości 1,80 m w świetle ościeżnicy, skrzydło zasadnicze o 
szerokości w świetle 0,9 m,  kierunek otwarcia drzwi na zewnątrz (zgodny z kierunkiem 
ewakuacji), 

 - kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne oznakować tablicami informacyjnymi wg normy : 
  PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  
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PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 
PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczeństwa.  Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
 

7.8.0.0 Instalacje użytkowe  
 

7.8.1.0 Instalacje elektroenergetyczne 
 
 Instalacje elektroenergetyczne zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z  warunkami 
 technicznymi normy PN-IEC 60364 w tym : 
 - PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
 Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

- PN-IEC 60364-4-482:199. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależ-ności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
- PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

                wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
 Obowiązuje wyposażenie budynku w : 

  - główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu do budynku lub przy 
 głównym przyłączu sieciowym, 

  - oświetlenie awaryjne (światła ewakuacji) na klatce schodowej i korytarzach. 

 Projekt instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego wymaga uzgodnienia z rzeczoznaw
 cą d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
 
7.8.2.0 Instalacje odgromowe 
  
 Obiekt chroniony będzie przed skutkami wyładowań atmosferycznych instalacją odgromową o 
 zwodach poziomych niskich umieszczonych na obiekcie - instalację odgromową zaprojekto
 wana zgodnie z warunkami technicznymi  normy - PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. 
 Część 1. Zasady ogólne oraz normy: 
 - PN-86/E-05003. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych :  

 - arkusz 01 - Wymagania ogólne. 
 - arkusz 02 - Ochrona podstawowa. 
 
7.8.3.0 Instalacje wentylacyjne 
 
 Pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie - przewody wentylacyjne niepalne. 
 Instalacja wentylacyjna zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi  rozporządze
 nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych, ja
 kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  /Dz. U. Nr 75, poz. 690/. 
 
7.8.4.0 Instalacje grzewcze 
 
 Zaprojektowano instalację grzewczą c.o. system wodny - zasilanie z własnej kotłowni
 Kotłownia wydzielone są pożarowo ścianami o odporności ogniowej klasy REI 60, stropem o 
 odporności ogniowej klasy EI 60, drzwi zewnętrzne bezklasowe.  
 
7.8.5.0 Instalacje gazowe 
 
 Nie dotyczy. Nie projektuje się instalacji gazowej. 
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7.9.0.0 Systemy i urządzenia przeciwpożarowe 
 
7.9.1.0 Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego 
  

Z uwagi na parametry budynku (budynek niski, KZL ZL III, pow. 420 m2) nie  jest 
 wymagane stosowanie pożarowej instalacji sygnalizacyjno-alarmowej. 

 
7.9.2.0 System sygnalizacji pożaru 
  

Z uwagi na parametry budynku (budynek niski, KZL ZL III, pow. 420 m2) nie  jest 
 wymagane stosowanie pożarowej instalacji sygnalizacyjno-alarmowej. 

 
7.9.3.0 Instalacja hydrantowa 
  
 Dla budynku biblioteki wymagane zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 
 wynosi 10 dm3/s.  
 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane będzie przez sieć 
 wodociągową z 1 hydrantu zewnętrznego nadziemnego DN 80 – odległość hydrantu od 
 budynku biblioteki od 5 m do 75 m.  
 
7.9.4.0 Stałe i półstałe urządzenia gaśnicze. 
 
 Z uwagi na parametry budynku (budynek niski, KZL ZL III, pow. 420 m2) nie jest wymagane 
 stosowanie stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych. 
 
7.9.5.0 Dźwiękowy system ostrzegawczy. 
 
 Z uwagi na parametry budynku (budynek niski, KZL ZL III, pow. 420 m2) nie jest wymagane 
 stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 
 
7.9.6.0 Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 
 
 Z uwagi na parametry budynku (budynek niski, KZL ZL III, pow. 420 m2) nie jest wymagane 
 stosowanie instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej z hydrantami. 
 
7.9.7.0 Urządzenia oddymiające. 
 
 Z uwagi na parametry budynku (budynek niski, KZL ZL III, pow. 420 m2) oraz spełnienie 
 warunków ewakuacyjnych nie jest wymagane stosowanie urządzeń oddymiających. 
 
7.10.0.0 Gaśnice 

 
 Obiekty należy wyposażyć w gaśnice zgodnie z poniższym normatywem : 
  - parter : 
    � 1 gaśnica proszkowa typ GP-4/A,B,C, lub gaśnica płynowa, 
  - piętro : 
    � 2 gaśnice proszkowe typ GP-4/A,B,C, lub gaśnice płynowe, 

 Gaśnice należy rozmieścić wg zasad określonych w § 33 rozporządzenie Ministra Spraw 
 Wewnętrznych i Administracji  z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony  przeciwpożaro-
 wej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719/. 

Stałe miejsca ustawienia ga śnic nale ży oznakowa ć zgodnie z postanowieniami normy PN-92/N-

01256/01. 

 
 



Projekt budowlany Część II/1 ARCHITEKTURY Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnej 
biblioteki publicznej w Bojszowach 

Bojszowy,  

ul. Gościnna 6 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 43, PL 43-100 Tychy, tel. +48 32 / 217 31 76,  217 51 59, fax 217 71 70 

e-mail : biuro@ab-projekt.com.pl 
36 

 

7.11.0.0 Drogi pożarowe 
 

 Z uwagi na parametry budynku (budynek niski, KZL ZL III, pow. 420 m2) nie jest wymagane 
 zapewnienie drogi pożarowej.  

 
7.12.0.0 Uwagi dodatkowe 

 
Brak 

 
 
8.0.0.0 Charakterystyka energetyczna obiektu  

 

C H A R A K T E R Y S T Y K A    E N E R G E T Y C Z N A 
dla budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowa ch przy ul. Go ścinnej 6  

 
 

Budynek oceniany  

Rodzaj budynku Biblioteka 

 

Adres budynku 43-220 Bojszowy, ul. Gościnna 6 

Całość/Część budynku Całość 

Rok zakończenia budowy/rok 
oddania do użytkowania 

1974, rozbudowa i modernizacja 2011 

Rok budowy instalacji 2000/2011 

Liczba lokali użytkowych 1 

Powierzchnia użytkowa (Af, m
2) 419,4 

Cel wykonania świadectwa 
 budynek nowy  budynek istniejący  ogłoszenie4) 

 najem/sprzedaż  rozbudowa  inny 

 
Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialn ą energi ę pierwotn ą1) 

 

Stwierdzenie dotrzymania wymaga ń wg WT2008 2) 

Zapotrz ebowanie na energi ę pierwotn ą (EP)  Zapotrzebowanie na energi ę końcow ą (EK)3 

Budynek 
oceniany 245,7 kWh/(m2rok)  Budynek oceniany 48,5 kWh/(m2rok) 

Budynek wg 
WT2008 263,8 kWh/(m2rok)     

1).Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP 
niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej 
(efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną. 
2).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego. 
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Spełnienie warunków wg WT2008 nie jest wymagane do budynków, wobec których przed dniem 1 stycznia 2009 r. została wydana decyzja o 
pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złożony wniosek o wydanie takich decyzji. 
3) Bez chłodzenia i oświetlenia. 4) W przypadku budynków użyteczności publicznej – tablica w widocznym miejscu. 
Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja Katowice  oraz dla normalnych warunków 
eksploatacji budynku podanych na str 2. 

Charakterystyka techniczno -użytkowa budynku  

Przeznaczenie budynku:   Użyteczności publicznej 

Liczba kondygnacji:   2 (3 – szyb dźwigu) 

Powierzchnia u żytkowa budynku:   419,40 m2 

Powierzchnia u żytk owa o regulowanej temperaturze(A f):  419,40 m2 

Normalne temperatury eksploatacyjne:   zima tz = 20°C 

Podział powierzchni u żytkowej:   - 

Kubatura budynku:   2 244,0 m3 (w tym otwarta pergola 112,68) 

Wskaźnik zwarto ści budynku A/V e:  0,6 1/m 

Rodzaj konstru kcji budynku:   tradycyjna murowana 

Liczba u żytkowników:   79 (przyjęto do obliczeń maksymalną ilość użytkowników mogących przebywać jednocześnie w 
budynku) 

Osłona budynku :  Ściany zewnętrzne istniejące murowane z bloczków żużlobetonowych o grubości 45 cm, ocieplone 
styropianem EPS 038 grubości 15 cm (U=0,21 W/m2K). Ściany dobudowywane z pustaków POROTHERM grubości 25 cm, 
ocieplone styropianem EPS 038 o grubości 15 cm (U=0,23 W/m2K). Dach w konstrukcji żelbetowej (zarówno istniejący jak i nad 
częścią dobudowaną), ocieplony styropapą o grubości 20 cm (U=0,18 W/m2K). Stolarka okienna o U=1,0 W/m2K. W wejściu 
głównym kurtyny powietrzne. 

Instalacja ogrzewania:   Ogrzewanie centralne z zasilaniem z kotła węglowego. Zastosowano grzejniki ścienne i kanałowe. 

Insta lacja wentylacji:   Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. 

Instalacja chłodzenia:   Nie. 

Instalacja przygotowania ciepłej wody u żytkowej:   Podgrzewacze elektryczne, przepływowe, bezpośrednio przy punktach 
poboru cwu. 

Instalacja o świetlenia wbudowanego:   Oświetlenie świetlówkami o skuteczności świetlnej 104 lm/W. 

 
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi ę 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi ę końcow ą [kWh/(m 2rok)]  

Nośnik energii Ogrzewanie Ciepła 
woda 

Wentylacja mech. i 
nawilżanie Chłodzenie Oświetlenie 

wbudowane Suma 

Energia 
elektryczna - 
produkcja 
mieszana 

4,50 23,05 14,02 0,00 31,01 72,57 

Paliwo - węgiel 
kamienny 25,46 0,00 0,00 0,00 0,00 25,46 

 
Podział zapotrzebowania energii  

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi ę użytkow ą [kWh/(m 2rok)]  

 Ogrzewanie Ciepła 
woda 

Wentylacja mech. i 
nawilżanie 

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane 

Suma 

Wartość  
[kWh/(m2rok)] 19,54 23,05 14,02 0,00 31,01 87,61 

Udział [%] 22,30 26,30 16,00 0,00 35,39 100,00 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi ę końcow ą [kWh/(m 2rok)]  

 Ogrzewanie Ciepła Wentylacja mech. i Chłodzenie Oświetlenie Suma 
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woda nawilżanie wbudowane 

Wartość  
[kWh/(m2rok)] 25,46 23,05 14,02 0,00 31,01 93,53 

Udział [%] 27,22 24,64 14,99 0,00 33,15 100,00 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie n a energi ę pierwotn ą [kWh/(m 2rok)]  

 Ogrzewanie Ciepła 
woda 

Wentylacja mech. i 
nawilżanie Chłodzenie Oświetlenie 

wbudowane Suma 

Wartość  
[kWh/(m2rok)] 41,51 69,14 42,05 0,00 93,03 245,72 

Udział [%] 16,89 28,14 17,11 0,00 37,86 100,00 

Sumaryczne roczne je dnostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialn ą energi ę: 

•••• pierwotn ą 245,72 kWh/(m2rok) 

 
Uwagi w zakresie mo żliwo ści zmniejszenia zapotrzebowania na energi ę końcow ą 

Możliwe zmiany w zakresie osłony zewn ętrznej budynku:  
Brak uwag. 

Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii:  
Brak uwag. 

Możliwe zmiany w zakresie o świetlenia wbudowanego:  
Brak uwag. 

Możliwe zmiany ograniczaj ące zapotrzebowanie na energi ę końcow ą w czasie eksploatacji budynku:  
Brak uwag.  

Możliwe zmiany ograniczaj ące zapotrzebowanie na energi ę końcow ą związane z korzystaniem z ciepłej 
wody u żytkowej:  

Brak  uwag. 

Inne uwagi osoby sporz ądzającej świadectwo charakterystyki energetycznej:  
Założono czas użytkowania obiektu 8 godzin w ciągu doby. 
Budynek spełnia wymagania WT2008 dotyczące wskaźnika EP dla budynku przebudowywanego. 
Wymagania dotyczące współczynników przenikanie ciepła [U] przegród, określone w załączniku nr 2 do 
WT2008 również są spełnione. 
Zdjęcie z wizualizacji multimedialnej stanu projektowanego. 

 
Objaśnienia  

Zapotrzebowanie na energi ę 

Zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne 
zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową, jako suma 
potrzeb dla ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia i oświetlenia wbudowanego. Wartości te są 
wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie 
dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. 
standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i 
wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie 
pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.  

Zapotrzebowanie na nieodnawialn ą energi ę pierwotn ą 

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona 
obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku 
każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych 
itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i 
użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać 
odpowiadającą emisję CO2 budynku. 
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Zapotrzebowanie na energi ę końcow ą 

Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), 
wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych 
i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki 
instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która 
powinna być dostarczona do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby 
zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji, oświetlenie wbudowane i 
dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką 
efektywność. 

Budynek mieszkalny z lokalami usługowymi  

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w którym znajdują się części budynku 
stanowiące samodzielną całość techniczno-użytkową(lokale o różnej funkcji i różniącym się zapotrzebowaniu na 
energię) może być wystawione dla całego budynku oraz oddzielnie dla każdej części budynku stanowiącej 
samodzielną całość techniczno-użytkową o odmiennej funkcji użytkowej. Fakt ten należy zaznaczyć na stronie 
tytułowej w rubryce (całość/część budynku). 

 
Informacje dodatkowe  

1) 

Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny 
energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 
charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240) 

2) Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu podanego na str. 1 oraz w 
przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

3) 

Obliczona w świadectwie charakterystyki energetycznej wartość „EP” wyrażona w [kWh/m2rok] jest wartością 
obliczeniową określającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu 
użytkowania i standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie może być podstawą do naliczania opłat 
za rzeczywiste zużycie energii w budynku. 

4) 
Ustalona w świadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny właściwości energetycznych budynku 
wyraża porównanie jego oceny energetycznej z oceną energetyczną budynku spełniającego wymagania 
warunków technicznych. 

5) 
Wyższą efektywność energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych 
wykonując modernizację w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub 
zmieniając parametry eksploatacyjne. 

 
 

 
9.0.0.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakt eryzuj ące jego wpływ na środowisko, 
 obiekty s ąsiednie oraz higien ę i zdrowie u żytkowników pod wzgl ędem:  
 

Projektowany obiekt, wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9. 11. 2004r (D.U. z dn. 
3.12. 2004r, nr 257, poz. 2573) nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać 
na środowisko i w związku z tym nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. 
. 
 

9.1.0.0 Zapotrzebowanie i jakość wody, dostawy wody oraz ilość, jakość i sposoby odprowadzania 
ścieków 

  
 Woda na cele socjalno – bytowe oraz p. pożarowe będzie pobierana z sieci 
wodociągowej.  
  
  Bilans wody i ścieków pozostanie bez zmian. Jako odbiornik ścieków przewidziano istniejący 
kanał sanitarny na działce Inwestora. 
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 Bilans i ilość wód opadowych – bez zmian. Jako odbiornik wód opadowych 
przewidziano zbiornik wód deszczowych służący do magazynowania wody deszczowej, woda 
ta będzie służyć ponadto spłukiwania toalet i podlewania trawnika. Zbiornik zaprojektowano z 
możliwością awaryjnego przelewu do istniejącej kanalizacji deszczowej (włączenie do 
istniejącej kanalizacji na działce Inwestora). 
 
 Wystarczające zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane 
będzie  przez sieć wodociągową z 1 hydrantu zewnętrznego nadziemnego DN 80 – odległość 
 hydrantu od budynku biblioteki mieści się w przedziale od 5 m do 75 m. Nadto należy 
 nadmienić, iż w tym przedziale znajdują się dwa hydranty zasilane z sieci 
wodociągowej  ( podziemny i nadziemny). 
 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowań: 
I/1 – Zagospodarowanie terenu, mała architektura, zieleń 
I/2 – Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż 
 I/3 – Zewnętrzne instalacje wod – kan 
II/4 – Instalacje wod-kan 
 

9.2.0.0  Emisji zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów), pyłowych, płynnych, z podaniem ich 
 rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

 
Nie dotyczy. Nie będzie emisji zanieczyszczeń gazowych i innych. 
 

9.3.0.0 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09. 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) przeprowadzono klasyfikację możliwych do 
powstawania w projektowanym obiekcie odpadów. Podział odpadów przeprowadzono wg. 
grup, podgrup i rodzajów odpadów. Wydzielono następujące odpady:  
 
17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie – na etapie prac budowlanych 
 
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
 

  Grunt z wykopów w części zostanie wykorzystany do prac niwelacyjnych, pozostała 
część powinna być przekazana do wykorzystania lub unieszkodliwienia, firmom 
posiadającym zezwolenie starosty lub wojewody, wydane na podstawie ustawy o odpadach.  

 
 Niesegregowane odpady komunalne będą składowane w kontenerach w wydzielonym 

miejscu ( wiata śmietnikowa) a następnie przekazywane na składowisko odpadów 
komunalnych poprzez profesjonalną firmę zajmującą się odpadami. 

 Sprawnie realizowany program gospodarki odpadami powstającymi w trakcie użytkowania 
zaprojektowanego obiektu, ograniczy do minimum ich oddziaływanie na środowisko. 

 
9.4.0.0 Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania  
  

Realizacja obiektu zgodnie opracowanym projektem budowlanym nie spowoduje 
wystąpienia uciążliwości akustycznych oraz sytuacji konfliktogennych w środowisku 
zewnętrznym 
Przepisy prawne, regulujące sprawy oceny uciążliwego oddziaływania hałasu w środowisku 
zewnętrznym zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 14.06. 2007r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 828). 
Zgodnie z tym rozporządzeniem przyjęto dopuszczalne, zrównoważone poziomy dźwięków 
przenikających do środowiska zewnętrznego LAegD, LAegN, dla terenów zabudowy zagrodowej 
t.j: 
w porze dziennej - 55 dB 
w porze nocnej - 45 dB 
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Projektowany obiekt nie spowoduje ponadnormatywnego natężenia hałasu zewnętrznego. 
Zewnętrznymi źródłami hałasu powstającego w trakcie użytkowania projektowanego obiektu 
będzie jedynie hałas powodowany przez ruch samochodów, parkujących na usytuowanym 
przy obiekcie parkingu i działanie urządzeń klimatyzacji na dachu budynku. 
Hałas powodowany przez pracę klimatyzatorów zostanie zniwelowany poprzez 
zastosowanie odpowiednich przekładek akustycznych i materiałów dźwiękochłonnych (wg. 
karty produktu producenta) - ekrany akustyczne. 
Inne zewnętrzne źródła drgań i hałasu nie występują.  
Wibracje i promieniowanie – nie dotyczy projektowanego obiektu. 

 
9.5.0.0 Wpływu projektowanego obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
 wody powierzchniowe i podziemne 

 
Projekt zakłada zachowanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem możliwie jak największej 
ilości istniejącej na terenie opracowania zieleni wysokiej. Podczas wykonywania prac 
ziemnych systemy korzeniowe, korony i pnie możliwych do pozostawienia drzew będą 
odpowiednio zabezpieczone. Prace przy realizacji obiektu będą prowadzone w sposób jak 
najmniej szkodzący przewidywanej do pozostawienia zieleni. 
 
Przedstawiony w pkt. 9.1.0.0 sposób odprowadzania ścieków zapewni odpowiednie 
zabezpieczenie przed przedostaniem się ścieków do wód podziemnych lub 
powierzchniowych w trakcie eksploatacji obiektu. 

 
Budynek po przebudowie i rozbudowie będzie bardziej przyjazny dla środowiska 
naturalnego: 
-ocieplenie budynku i nowa stolarka o odpowiednich parametrach termoizolacyjnych 
spowoduje mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku 
-woda deszczowa zgromadzona w zbiorniku podziemnym będzie służyć do spłukiwania 
toalet i podlewania trawnika/ zieleni wokół budynku dzięki czemu ograniczy się zużycie wody 
z wodociągu 
-przebudowa zewnętrznych instalacji sanitarnych zapewni odpowiednie zabezpieczenie 
przed przedostaniem się ścieków do wód podziemnych 
-zaprojektowano energooszczędne źródła  światła 
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10.0.0.0 Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  
 
Sporządzona w oparciu o § 2, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz. U. Nr 120. Poz 1126) 
w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 
2003r ( Dz. U. Nr 47. Poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
 
 
Obiekt: Budynek gminnej biblioteki w Bojszowach przy ul. Gościnnej 

 

Inwestor: Gmina Bojszowy, ul Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy. 

 

Informację opracował:  mgr. inż. arch. Józef Kuklok – Opolski 
                                                                  nr upr. 689/83 U.W. K-ce, w specj. architektonicznej                                                               
    nr członkowski izby zawodowej – SL-0342      

                                                

 
Jednostka projektowa:      Architektoniczne Biuro Projektów

         „AB – PROJEKT” 

              Spółka z o.o 

           ul. Fabryczna 43-100 Tychy 

10.1.0.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych 
zadań 

 
Zakresem robót objęta jest przebudowa i rozbudowa budynku gminnej biblioteki w 
Bojszowach wraz z jego infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną oraz przyłączami, a także 
docelowe ukształtowanie terenu, zieleni i małej architektury do zaprojektowanego obiektu.  
Budynek zaprojektowany w  konstrukcji tradycyjnej (murowanej) i żelbetowej składa się z 2 
kondygnacji nadziemnych. 
Wszystkie żelbetowe konstrukcje wykonane będą monolitycznie na miejscu budowy. 
W budynku zaprojektowano stropy monolityczne (płyty ciągłe pracujące dwukierunkowo) 
oraz strop płytowo -belkowy ( płyta żelbetowa gr 10 cm i belki stalowe HEAA240) 
zastępujący istniejący strop przeznaczony do wymiany. 
Stropodach żelbetowy. 

   Posadowienie budynku zaprojektowano jako pośrednie na palach zwieńczonych płytą   
  fundamentową pełniącą rolę oczepu a pod salą odczytową jako pośrednie na palach 
  zwieńczonych ławą. 
  W części istniejącej projektowana funkcja oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne 
  stropów nie powodują zwiększenia obciążeń w stosunku do występujących 
dotychczas. W   związku z tym nie przewiduje się na obecnym etapie projektu, 
dodatkowego ich poszerzania. 
Ściany kondygnacji podziemnych murowane z pustaków Porotherm i żelbetowe. 

 
10.2.0.0 Kolejność realizacji poszczególnych zadań 
 
10.2.1.0 Obiekt kubaturowy:  
 

− Rozbiórka części obiektu 
− wykucia projektowane, poszerzenia otworów 
− nowe nadproża w poszerzonych otworach 
− zamurowania 
-przygotowanie terenu, wykonanie wykopów 
- wykonanie palowania 
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- Wykonanie ław i murów fundamentowych płyty fundamentowej także pod szyb dźwigu 
- Wykonanie ścian przyziemia i szybu dźwigu 
- Wykonanie stropu nad przyziemiem  
- Wykonanie elementów konstrukcyjnych parteru  
- Wykonanie stropu nad parterem 
- Wykonanie elementów konstrukcyjnych I piętra. 
- Wykonanie stropu nad I piętrem 

   - Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem 
   - Wykonanie ścian zewnętrznych na poszczególnych kondygnacjach.  
   - Wykonanie schodów 
   - Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 
   - Wykonanie elewacji 

   - Wykonanie ścian działowych 
   - Wykonanie warstw posadzkowych 
   - Wykonanie instalacji wewnętrznych. 
   - Wykonanie prac wykończeniowych. 
   - Wykonanie ( rewaloryzacja) przyłączy 
  - Wykonanie zagospodarowania terenu (schodów terenowych, tarasu, chodników,  
  rewaloryzacja dojazdu, nawierzchni asfaltowej, utwardzenie fragmentu terenu, utwardzenie 
  kostką, rewaloryzacja trawników, nasadzenia i przesadzenia, wykonanie ogrodzenia, murków 
  oporowych, małej architektury, wiaty, oczka wodnego i inne) 
 

 10.3.0.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 
  
 Na terenie działki znajdują się: 

− budynek biblioteki podlegający częściowej rozbiórce a następnie przebudowie i rozbudowie 
− budynek kas biletowych – elewacja do rewaloryzacja-budynek gospodarczych 

 
10.4.0.0 Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
  

   Na terenie inwestycji występują elementy zagospodarowania – dwa wysokie drzewa ( sosna 
 i świerk pospolity) rosnące tuż przy budynku biblioteki mogące stwarzać takie zagrożenie. 

 
10.5.0.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
 realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
10.5.1.0 Szkolenie pracowników w zakresie bhp: 
   
- Przy wznoszeniu ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi 

w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy 
wykonywaniu  robót budowlanych – Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 – Rusztowania i ruchome 
podesty robocze, rozdz. 9 – Roboty na wysokościach, rozdz. 12 – Roboty murarskie i 
tynkarskie. 

- Przy wykonywaniu stropów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z w/w. 
 Rozporządzeniem, a szczególnie rozdziałem 9 – Roboty na wysokościach i rozdziałem 14 – 
 Roboty zbrojarskie i betoniarskie. 
- Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracowników należy zapoznać z 

następującymi rozdziałami w/w. Rozporządzenia - rozdz. 9 – Roboty na wysokościach, 
rozdz. 13 – Roboty ciesielskie, rozdz. 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne.  

- Ponadto pracowników należy zapoznać z rozdz. 7 Rozporządzenia – Maszyny i inne 
 urządzenia techniczne.  
- Wykonawstwo robót specjalistycznych, mogących stwarzać szczególne zagrożenia, takich 

jak podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej, powinno być realizowane przez 
pracowników ( firmę posiadającą specjalne uprawnienia). 

- Zapoznanie pracowników z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym, przez 
 wyznaczone w tym celu osoby 
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- Ustalenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego.  

 
10.6.0.0 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, rodzaje zagrożenia oraz miejsce ich występowania oraz sposoby 
zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia 

  
10.6.1.0  Zagospodarowanie placu budowy: 

 
Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
- zapewnienia właściwej wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych 
- zapewnienia łączności telefonicznej 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 
10.6.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie dróg     

komunikacyjnych, wyjść i przejść dla pieszych 
 
- Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed   

osobami postronnymi.  
- Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.  
- 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. 
- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

miejsca postojowe na terenie budowy. 
- Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych. 
- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
- Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
- Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
- 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 powinna składać 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. 

- Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów lub 
materiałów, 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 45 w kierunku źródła zagrożenia.  
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- 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. 

- Na terenie budowy, za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i 
oznaczyć ją na planie terenu budowy. 

 
10.6.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody 
 
- Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 

wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

- Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów  
 lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami   
 elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów,  
 mniejszej niż: 

3,0 m  - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV 
5,0 m  - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV 
10,0 m  - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV 

 5,0 m  - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV 
30,0 m  - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

- Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na  
 niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii    
 elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia 
- Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy   
 należy  zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.  
- Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od   
 odbiorników energii. 
- Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

 uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

- Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w  miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a)  przed uruchomieniem urządzenia, po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

  mechanicznych 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

  miesiąc 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu 

- W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

- Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych, powinny być odnotowywane w 
książce konserwacji urządzeń. 

- Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom  zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

 
10.6.1.3 Odprowadzenie ścieków lub ich utylizacja, urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

i socjalnych, zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie  właściwej 
wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych, zapewnienie łączności telefonicznej 

 
- Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno 

sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie 
oraz ustępy. 
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- Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno - sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  

- Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umieścić wykaz  
 adresów i numery telefonów: 
 - najbliższego punktu lekarskiego 
 - straży pożarnej 
 - posterunku policji 
- W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez  
 przeszkolonych w tym zakresie pracowników oraz telefoniczny aparat komórkowy. 
- Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczające powinny znajdować się w pomieszczeniu 
 socjalnym. 
- Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt do gaszenia pożarów, który powinien być 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i 
przepisów przeciwpożarowych.  

- Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 

- W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. 

- Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza 
 

10.6.1.4 Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
 
- Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do  
 składania materiałów i wyrobów. 
-  Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób  
  wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
  wyrobów i urządzeń. 
 Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 
 stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach: krzyżowo, do wysokości mniejszej niż 
 10 warstw. 
-  Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza, niż: 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
 b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
 
10.6.2.0 Roboty ziemne 
 
- Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego  położenie 
 instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
 - elektroenergetyczne 
 - gazowe 
 - telekomunikacyjne 
 - ciepłownicze 
 - wodociągowe i kanalizacyjne 
 powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości
 w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
 napisy ostrzegawcze. 
- Skarpy wykopów wykonywać o odpowiednim do warunków gruntowych  nachyleniu. 
 
 
10.6.3.0 Roboty budowlano – montażowe 
 
10.6.3.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 
 

 -  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia krawędzi stropu, brak zabezpieczenia 
  otworów technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworów prowadzących 
  na płyty balkonowe) 
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-  przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania 
  robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego ( przebywanie pracownika w strefie 
  zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z 
  każdej strony o 6,0 m) 
 
10.6.3.2 Sposób zapobiegania zagrożeniom 
 
- Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogą być wykonywane jedynie przez 
 jednostki specjalistyczne, zatrudniające osoby przeszkolone. 
- Roboty montażowe prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane 
 na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz", przez pracowników zapoznanych z 
 instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń 
 technicznych 
- Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia, a zewnętrznymi 
 częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 
 0,75m. 
- Przebywanie osób na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod 
 kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest  zabronione. 
- Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 

przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze 
nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

- Zabronione jest w szczególności: 
- przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem 
 żurawia lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym 
- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego, lub 
 pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego   
 tymczasowymi  zabezpieczeniami. 
- Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby  
 zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
- Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w 
 miejscu wbudowania. 
- W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania 
 elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie 
 pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 
- W czasie montażu należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i 
 zerwaniu lin. 
- Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów,  
 materiałów lub wyrobów jest zabronione. 
- Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m 
 od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 
 wysokości. 
- Balustradami powinny być zabezpieczone: 
 - krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi 

-  pozostawione otwory w ścianach 
- Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp ludzi, 
 należy również zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
- Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
 końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 
 zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
 Wytrzymałość i sposób zamocowania  prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie 
 dynamiczne spadającej osoby. 
- W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w  pionie, linka 
 bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia 
 samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa (szelek bezpieczeństwa) nie  powinna być 
 większa niż 1,50 m. 
- Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
 osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na  możliwość wystąpienia szczególnego 
 zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości 
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 powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony 
 indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
 
10.6.4.0 Roboty wykończeniowe 
  
10.6.4.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
 
- upadek pracownika z wysokości ( w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach 
 roboczych, lub braku stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z rusztowania przy 
 wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem  rusztowań) 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
 usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia 
 strefy niebezpiecznej 
 
10.6.4.2 Sposoby zapobiegania zagrożeniom 
 
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu 
 ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. 
- Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
 producenta lub projektem indywidualnym. 
- Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych 
 powinien posiadać wymagane uprawnienia. 
- Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do  stosowania urządzeń 
 zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
- Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznacz. i wygrodzić strefę niebezpieczną 
- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
 przeznaczeniem. 
- Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle  odbioru 
 technicznego. 
- W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na 
 wysokości 1,00 m. 
- Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 
 piorunochronną. 
 
10.6.5.0 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
10.6.5.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych; 
 
- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak osłony napędu) 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
 budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
 niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających  urządzenia 
 mechaniczne przed uszkodzeniami). 
 
10.6.5.2 Sposoby zapobiegania zagrożeniom 
 
- Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
 montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
 wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
- Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
 używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
 ich eksploatacji. 
- Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające  dozorowi  
 technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową 
 lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
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- Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
 napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
- Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które  nie posiadają 
 kabin, powinny być: 
 - zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
  - osłonięte w okresie zimowym. 
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