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   B) CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- projekt zagospodarowania terenu                            rys. nr  1          skala 1 : 500  
- rysunki architektoniczne i konstrukcyjne:
* rzut fundamentów rys. nr  2 skala  1 : 50
* rzut w poziomie -0,40 rys. nr  3 skala  1 : 50
* rzut przyziemia rys. nr 4 skala  1 : 50
* rzut połaci dachu rys. nr  5 skala  1 : 50
* przekrój pionowy A-A rys. nr  6 skala  1 : 50
* przekrój pionowy B-B rys. nr  7 skala  1 : 50
* przekrój pionowy C-C rys. nr  8 skala  1 : 50
* elewacje rys. nr  9 skala  1 : 100
* stopa fundamentowa ST-1 rys. nr 10.1 skala 1 : 20
* podwalina PD-1 rys. nr 10.2 skala 1 : 20
* rzut konstrukcji dachu rys. nr  11 skala  1 : 50
* słup stalowy S-1 rys. nr  12.1 skala  1 : 20
* słup stalowy S-2 rys. nr  12.2 skala  1 : 20
* dźwigar stalowy D-1 rys. nr  13 skala  1 : 20
* płatwie stalowe rys. nr  14 skala  1 : 10
* stężenia połaciowe rys. nr  15 skala  1 : 10
* zadaszenie rys. nr  16 skala  1 : 20
* podjazd dla niepełnosprawnych rys. nr  17 skala  1 : 20

- rysunki instalacji sanitarnych
* rzut piwnicy inst. wod.-kan. i c.o. rys. nr  1/is skala  1 : 50
* rzut przyziemia – inst. c.o. rys. nr  2/is skala  1 : 50
* rozwinięcie instalacji c.o. rys. nr  3/is skala  1 : 50
* schemat technologiczny kotłowni rys. nr  4/is skala  1 : 50
* wewnętrzna instalacja gazowa rys. nr  5/is skala  1 : 50

- rysunki instalacji elektrycznych
* schemat rozdziału energii rys. nr  1/e bez skali
* instalacja oświetlenia, siły i gniazd wtykowych rys. nr  2/e skala  1 : 50

_______________________________________________________________________________________________
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Wypoczynkowa 5a, tel: 602396140 



4
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA W NOWYM TOMYŚLU

_______________________________________________________________________________________________

PROJEKT BUDOWLANY 
Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury

w Borui Kościelnej
( zmiany do projektu ) 

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

I.1. Podstawa opracowania
- zlecenie nr 50/2014/Z,
- decyzja Burmistrza Nowego Tomyśla o warunkach zabudowy Nr 398/2014 (załącznik nr 1),
- decyzja Burmistrza Nowego Tomyśla o warunkach zabudowy Nr 53/2010,
- decyzja nr 837/2010 z dnia 08.12.2010 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia 
na wykonanie robót budowlanych (załącznik nr 2 ), 
- mapa zasadnicza do celów projektowych aktualna na dzień 24.11.2014 r.,
- inwentaryzacja istniejącego budynku w formie szkiców do dalszego projektowania,
- wytyczne funkcjonalne i użytkowe opracowane przez Inwestora,
- Polskie Normy i opracowania branżowe: 

* PN-82/B-02001 oraz PN-82/B-02003       - obciążenia stałe i zmienne 
* PN-80/B-02010/AZ1-2006 - obciążenia śniegiem 
* PN-77/B-02011/Az1 - obciążenie wiatrem
* PN-81/B-03150       - konstrukcje drewniane 
* PN-84/B-03264       - konstrukcje betonowe i żelbetowe 
* PN-87/B-03002       - konstrukcje murowe 
* PN-81/B-03020       - grunty budowlane - posadowienie bezpośrednie  
* PN-91/B-02020       - ochrona cieplna budynku 

      * Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków 
                     technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

I.2. Opis ogólny – przedmiot cel i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania są zmiany do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy
budynku Wiejskiego Domu Kultury w Borui Kościelnej, zlokalizowanego na działce oznaczonej
geodezyjnie nr 467, przy ul. Wolsztyńskiej. Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego jest Nowotomyski
Ośrodek Kultury. W chwili obecnej działka ta zabudowana jest budynkiem Wiejskiego Domu Kultury, w
którym mieszczą się pomieszczenia Świetlicy Wiejskiej. Wcześniejsza dokumentacja na którą uzyskana
decyzję o pozwoleniu na budowę nr 837/2010 z dnia 08.12.2010 zatwierdzającą projekt budowlany i
udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (załącznik nr 2 ), swym zakresem obejmowała
rozbudowę pomieszczeń istniejącego budynku o funkcję zaplecza kuchennego stosowanego dla świetlicy
wiejskiej (kuchnia na zasadzie cateringu) oraz przebudowę, obejmującą niezbędne wykucia i zamurowania,
a także termorenowację ścian i dachu części istniejącej. W ramach tej dokumentacji dotychczas wykonano
podstawowy zakres robót związany z rozbudową i termomodernizacją trzech ścian i dachu budynku.
W trakcie realizacji podjęto decyzję o remoncie i zadaszeniu istniejącego od strony południowej tarasu
zewnętrznego oraz wykonanie w innym miejscu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie
dla celów grzewczych kotła gazowego z wymianą instalacji c.o. Zakres zmian jest istotnym odstępstwem o
uzyskanego pozwolenia na budowę i wymaga opracowania dokumentacji i zmiany pozwolenia na budowę
w zakresie projektu. W związku z tym wystąpiono o nową decyzję o warunkach zabudowy (Nr 398/2014
(załącznik nr 1) i opracowano zmiany do projektu podstawowego.
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II. OPIS ZAGOSPODAROWANIA  TERENU
II.1. Komunikacja
Dojazd do obiektu odbywa się z drogi wojewódzkiej Nowy Tomyśl – Wolsztyn poprzez istniejący zjazd z
ulicy Wolsztyńskiej w Borui Kościelnej. Komunikacja na terenie działki odbywa się po wewnętrznych
utwardzonych ciągach komunikacyjnych. Dla rozbudowywanych pomieszczeń projektowane są niezależne

wejścia. Rozbudowywane pomieszczenia wymagają niewielkiej ingerencji w istniejący układ komunikacji

wewnętrznej. Koniecznym jest wykonanie fragmentu nowych chodników dla prawidłowej obsługi

komunikacji pieszej do zespołu kuchennego. Z uwagi na rodzaj instytucji funkcjonującej w obiekcie,

projekt zapewnia również dostęp osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach (podjazd

chodnikiem w kierunku głównego wejścia do budynku). 

II.2. Sieć wodociągowa
Przedmiotowy budynek włączony jest do wiejskiej sieci wodociągowej. Inwestor posiada stosowną umowę
na dostarczenie wody. W wyniku rozbudowy pomieszczeń wymagana jest ingerencja w wewnętrzny układ

istniejącej instalacji wodociągowej mająca na celu doprowadzenie wody do pomieszczeń projektowanego

zaplecza kuchennego. W dalszej części dokumentacji znajduje się opis techniczny oraz rysunki dotyczące

wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody. Koniecznym jest również wykonanie instalacji i hydrantu

wewnętrznego ø 25 usytuowanego w korytarzu przed salą. Za odrębnym postępowaniem o pozwolenie na

budowę wykonano wewnętrzną instalację gazu, obejmującą podgrzewacz gazowy zapewniający ciepłą
wodę w obrębie pomieszczeń kuchni. Zakres prac związanych z wewnętrzną instalacją wody w obrębie

rozbudowywanych pomieszczeń został zrealizowany w całości.

II.3. Sieć kanalizacyjna
Przedmiotowy budynek włączony jest do istniejącej na terenie posesji sieci kanalizacji sanitarnej. 
W wyniku rozbudowy pomieszczeń przewiduje się ingerencję w układ istniejącej wewnętrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej, mając na celu odprowadzenie ścieków z projektowanych węzłów sanitarnych i

zaplecza kuchennego. W dalszej części dokumentacji znajduje się opis techniczny oraz rysunki dotyczące

wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Zakres prac związanych z instalacją kanalizacji sanitarnej w

obrębie rozbudowywanych pomieszczeń został zrealizowany w całości.

II.4. Sieć energetyczna 
Budynek włączony jest do sieci energetycznej biegnącej od północno- zachodniej strony budynku. Inwestor
posiada umowę na sprzedaż energii elektroenergetycznej. W budynku znajduje się oddzielny układ

zabezpieczeń i pomiarów elektrycznych, który w wyniku niniejszej dokumentacji ulega uzupełnieniu o

obwody i zabezpieczenia związane z częścią rozbudowywaną. Dokumentacja branżowa przewiduje

również montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Zakres

prac związanych z wewnętrzną instalacją wody w obrębie rozbudowywanych pomieszczeń został

zrealizowany w całości. W dalszej części dokumentacji znajdują się rysunki dotyczące wewnętrznej

instalacji elektrycznej, oświetleniowej dla zadaszonego tarasu i wymiany oświetlenia w pomieszczeniu

sali. Zapotrzebowanie mocy dla części rozbudowywanej mieści się w granicach mocy zagwarantowanej w

umowie zawartej z gestorem sieci.  

II.5. Instalacja centralnego ogrzewania 
Budynek posiada wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania zasilaną z własnego kotła na paliwo stałe,
zlokalizowanego w piwnicy. W dalszej części dokumentacji znajduje się opis techniczny i rysunki

konstrukcyjne dotyczące wymiany istniejącego kotła na piec gazowy oraz wymiany wewnętrznej instalacji

centralnego ogrzewania dla części istniejącej sali. 
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II.6. Stan prawny terenu
Przebudowywany i rozbudowywany budynek zlokalizowany jest na działce oznaczonej geodezyjnie
nr 467, położonej w Borui Kościelnej, przy ul. Wolsztyńskiej, której właścicielem jest Gmina Nowy
Tomyśl w użytkowaniu Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń dla

funkcjonowania instytucji podlegających Gminie Nowy Tomyśl nie wymaga zmian w stanie prawnym

własności nieruchomości. Projektowana inwestycja zgodna jest z ustaleniami decyzji warunkach

zabudowy (załącznik nr 1 i 2). 

II.7. Ogrodzenie terenu 
W ramach projektowanej inwestycji nie zachodzą żadne zmiany w usytuowaniu ogrodzenia terenu. 

II.8. Charakterystyka gruntów 
Ocenę nośności sporządzono w oparciu o badania makroskopowe. Uważa się, że dla obiektu parterowego
ta ocena jest wystarczająca zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 24.09.98 r. przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną dla oceny jakościowej właściwości
gruntów. Zgodnie z paragrafem 5 pkt. 3 w/w Rozporządzenia ustala się, że dla projektowanej inwestycji
występują tzw. proste warunki gruntowe. Warstwa gleby zalega do głębokości 30-35 cm, poniżej
znajdują się piaski i piaski gliniaste. Przyjęto naprężenie dopuszczalne Sgr= 0.15 MPa. Swobodne
zwierciadło wody znajduje się poniżej 0,9 m od poziomu terenu. Podczas wykonywania wykopów
inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy potwierdza rodzaj gruntu pod całym budynkiem i
prawidłowość określenia naprężeń dopuszczalnych. W przypadku wystąpienia odmiennych rodzajów
gruntu należy powiadomić projektanta. Przyjęto poziom posadowienia fundamentów – 0,9 m poniżej
poziomu terenu i jego wyniesienie poziomem wykonanej podłogi wewnątrz budynku 32 cm.

II.9. Zmiany w terenie 
Teren działki Inwestora zainwestowany jest w chwili obecnej jedynie rozbudowywanym budynkiem
Wiejskiego Domu Kultury. Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest rozbudowa budynku uzupełniającą
funkcję zaplecza kuchennego, termomodernizacja ścian i dachu oraz dostosowanie obiektu do obecnie
obowiązujących przepisów p.poż. a także jako zmiany do dokumentacji remont i zadaszenie istniejącego
tarasu. 

II.10. Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania

Wyszczególnienie powierzchni
Projekt podstawowy

m2 %
Powierzchnia terenu ogółem (działka 411/1) 2100 100,0
Powierzchnia zabudowy: 

- budynek istniejący
- przebudowywany taras 
- rozbudowa 

Razem

287,8
115,2
108,5
511,5

13,7
  5,5
  5,2
24,4

Powierzchnia dróg, placów, chodników: 570,0 27,1

Powierzchnia zieleni: 1019,0 48,5
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III. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU 
III.1. Podstawowe dane techniczne i użytkowe  budynku

Lp Wyszczególnienie
Charakterystyka

Przed rozbudową Rozbudowa Po rozbudowie
A. Powierzchnia zabudowy   287,8 m2     108,5 m2     396,3 m2  
B. Powierzchnia całkowita 367,6 m2  128,5 m2  496,1 m2

C. Powierzchnia użytkowa 295,73 m2  106,2 m2 401,93 m2 

D. Kubatura budynku         1582,5  m3            510,6 m3 2093,1 m3 

E. Ilość kondygnacji I + II I + II I + II
F. Wysokość kondygnacji  2,2m; 2,5m; 4,7m 2,2m; 2,5m; 3,0m  2.2; 2.5; 3.0; 4.7m
G. Podpiwniczenie    częściowe
H. Ogrzewanie                  własna kotłownia na paliwo stałe

III.2. Podstawowe dane techniczne i użytkowe  tarasu

Lp Wyszczególnienie
Charakterystyka

Przed rozbudową Rozbudowa Po rozbudowie
A. Powierzchnia zabudowy  116,2 m2    - 0,7 m2     115,5 m2  
B. Powierzchnia całkowita 116,2 m2  - 1,0 m2   115,2 m2

C. Powierzchnia użytkowa 110,2 m2 - 0,3 m2   109,9 m2 

III.3. Program funkcjonalny i użytkowy budynku po rozbudowie i przebudowie
PIWNICE

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
01 Pomieszczenie gospodarcze – projektowane Pos. cementowa 12,33 m2

02 Kotłownia – istniejąca Pos. cementowa 20,40 m2

03 Magazyn – istniejący Gres 7,30 m2

04 Zaplecze – istniejący Gres 20,30 m2

05 Korytarz  - istniejący Gres 9,70 m2

Razem 70,03 m2

PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
1. Hall – istniejący   PCV 29,7 m2

2. Korytarz – istniejący Gres 4,9 m2

3. Toaleta – istniejąca Terakota 5,9 m2

4. Toaleta – istniejąca Terakota 5,7 m2

5. Pomieszczenie klubowe – istniejące Podłoga drewniana 42,7 m2

6. Sala widowiskowa – istniejąca PCV 149,1 m2

7. Biuro – projektowane Panele drewniane 15,2 m2

8. Toaleta – projektowana Terakota 7,0 m2

9. Szatnia – projektowana Terakota 7,5 m2

10. Korytarz – projektowany Gres 6,5 m2

11. Kuchnia – projektowana Gres 37,5 m2

12. Obieralnia – projektowana Gres 6,3 m2

13. Korytarz – projektowany Gres 3,8 m2

14. Zmywalnia – projektowana Gres 10,1 m2

Razem 331,9 m2
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Ogółem powierzchnia użytkowa budynku po rozbudowie 401,93 m2 plus zadaszony taras 115,5 m2

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO ORAZ OPIS 
TECHNICZNY ROBÓT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY
Ocenę stanu technicznego budynku istniejącego podaje się czcionką prostą, natomiast opis techniczny
robót rozbudowy i przebudowy czcionką ukośną. 

IV.1. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem robót fundamentowych obejmujących elementy rozbudowy należy zdjąć i shałdować
ziemie roślinną. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w gruntach spoistych, prace te należy wykonać
tak aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych

gruntów i znacznie obniży ich parametry wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy
uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia

fundamentów. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze

względu na przemarzanie gruntów. Wykopy należy wykonać ręcznie lub koparką z odkładaniem lub

wywożeniem urobku. Końcowe pogłębienie fundamentów należy wykonać ręcznie. Zasypanie ścian

fundamentowych również należy wykonać ręcznie. 

IV.2. Fundamenty 
Wykonane są fundamenty starego budynku w postaci ław betonowych. W wyniku oględzin
makroskopowych nie zauważono pęknięć ścian nośnych sugerujących ewentualny zły stan fundamentów
istniejących.  
W wyniku rozwiązań projektowych tylko stworzenie elementów konstrukcyjnych rozbudowy wymaga

budowy nowych fundamentów. Częściowo wykorzystuje się ławy fundamentowe wykonane dla wcześniej

projektowanej rozbudowy. Ławy te posiadają dostateczną nośność do przeniesienia obciążeń z

jednokondygnacyjnej rozbudowy budynku. Fundamenty nowe należy wykonać zgodnie z rysunkiem

szczegółowym nr 2. Projektowane są ławy fundamentowe żelbetowe o wysokości 40 cm z betonu C20/25,

W8 o kształcie i wymiarach jak rzucie ław fundamentowych. Ławy są lokalnie poszerzone pod kominami.

Ławy należy zbroić 6 prętami φ 12 żebrowanymi (stal AIII 34GS), strzemiona φ 6 co 30 cm (A-

0St0S).Należy pamiętać o ciągłości prętów podłużnych oraz o kotwieniu prętów podłużnych ław z ławami

do nich prostopadłymi na długości minimum 60 cm. Grubość otuliny betonowej min. 4 cm wg PN-B-

03264:2002 klasa środowiskowa 5c, 8.1.1.2. Pod ławą należy wykonać podbeton gr. 10 cm z betonu B –

10. Głębokość posadowienia ławy fundamentowej min 80 cm poniżej poziomu istniejącego terenu z uwagi

na strefę przemarzania gruntu. Realizacja przebudowy tarasu związana jest z koniecznością rozbiórki

fundamentów istniejących i wykonaniem nowych stóp fundamentowych. Fundamenty nowe należy wykonać
zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Projektowane są stopy fundamentowe żelbetowe o wysokości 40 cm z

betonu C20/25, W8 o kształcie i wymiarach i zbrojeniu jak na rzucie fundamentów. Grubość otuliny

betonowej min. 4 cm wg PN-B-03264:2002 klasa środowiskowa 5c, 8.1.1.2. Pod stopami należy wykonać
podbeton gr. 10 cm z betonu B – 10. Głębokość posadowienia stóp fundamentowych min 80 cm poniżej

poziomu istniejącego terenu z uwagi na strefę przemarzania gruntu.

IV.3. Ściany fundamentowe 
Wykonane są w postaci ściany murowanej z cegły ceramicznej oraz bloczków betonowych typu Muranów.
Nie zauważono pionowych i poziomych spękań, co pozwala na ocenę dobrego stanu ścian
fundamentowych. Dla projektowanej rozbudowy o pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz przebudowy

tarasu należy wykonać od górnego poziomu ław fundamentowych do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

ściany fundamentowe w postaci muru gr. 25 cm z bloczków betonowych M4 i M6. Nowo projektowane

ściany fundamentowe w części zasypanej ziemią należy izolować przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne

posmarowanie masą asfaltową typu Abizol, a po obrysie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 8 cm.
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IV.4. Izolacja pozioma 
Ocena makroskopowa nie pozwoliła na pełną ocenę stanu i rodzaju odkrycie izolacji poziomej
przeciwwilgociowej. Ściany zewnętrzne istniejącego budynku nie są jednak zawilgocone. 
Dla projektowanych ścian fundamentowych części rozbudowywanej należy wykonać niezależną izolację
poziomą. Izolacja pozioma ścian nowych projektowana jest z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 10

cm poniżej poziomu posadzki. Izolację należy wykonać w sposób umożliwiający w przyszłości powiązanie

jej z izolacją poziomą podłóg (pozostawiając zakłady). Alternatywnie możliwe jest również wykonanie tej

izolacji z 1 warstwy papy termozgrzewalnej.

IV.5. Izolacja pionowa 
Dla projektowanych niniejszą dokumentacją ścian fundamentowych należy przewidzieć izolację pionową
poprzez dwukrotne posmarowanie "Abizolem" R + P w części zasypanej piaskiem i żwirem. Alternatywnie

można zastosować inne lepiszcze przeznaczone do realizacji tego typu izolacji, a posiadające stosowne

atesty i certyfikaty szczególnie w zakresie styczności z izolacją cieplną ścian i  posadzek. 

IV.6. Izolacja cieplna posadzki
Projektowana jest ze styropianu M-30 gr. min. 5 cm ułożonego na papie asfaltowej. UWAGA: Stosując na

izolację styropian należy używać wyłącznie lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniaczy mineralnych (nie

powodujące rozpuszczenia styropianu). 

IV.7. Istniejące ściany nośne zewnętrzne
Istniejące ściany nośne wykonane są w postaci muru o gr. 58 cm z cegły ceramicznej na zaprawie
cementowo – wapiennej. Ocenia się dobry stan techniczny tych ścian – nie zauważono niebezpiecznych
spękań i zarysowań. Zgodnie z niniejszym projektem wprowadza się częściową ingerencję w postaci

wykuć i zamurowań zewnętrznych otworów drzwiowych i okiennych w istniejących ścianach starego

budynku. Wszystkie stare ściany budynku wskazanym jest docieplić styropianem gr. 15 cm w technologii

dociepleń lekkiej mokrej opisanej w dalszej części dokumentacji. W ramach robót pozostających do

zrealizowania pozostaje  docieplenie jedynie ściany południowej. 

IV.8. Ściany zewnętrzne projektowane 
Ściany zewnętrzne należy wykonać jako dwuwarstwowe o gr. 36 cm złożone z 24 cm ściany z bloczków

betonu komórkowego odmiany 07ocieplonej 12 cm warstwą styropianu metodą lekką mokrą w systemie

dociepleń np.: ATLAS STOPTER. Ściany spełniają postanowienia normy PN-91/B-02020 - "Ochrona

cieplna budynków" oraz wymagania Rozporządzenia Ministra SWiA z 30 września 1997 r. odnośnie

wymagań izolacyjności cieplnej. Alternatywnie możliwe jest zastosowanie innych materiałów

ceramicznych do budowy konstrukcji ścian nośnych. 

IV.9. System dociepleń ścian w technologii lekkiej mokrej np. ATLAS-STOPTER
Technologia docieplenia - np. Atlas Stopter,

Grubość płyt styropianowych      - 12 cm (15 cm dla ścian istniejących),

Sposób mocowania                 - klej + kołki, 

Kolor tynku wierzchniego         - biały; łososiowy (do uzgodnienia z Inwestorem),

Struktura tynku                  - ”baranek” lub „kornik”,

Technologię wykonania docieplenia systemem lekka mokra można podzielić na cztery podstawowe etapy : 

 A. Przygotowanie podłoża 

 B. Mocowanie styropianu 

 C. Wykonanie warstwy zbrojącej 

 D. Układanie tynku szlachetnego

Układ warstw systemem dociepleń lekka mokra: 

 - tynk wewnętrzny 

_______________________________________________________________________________________________
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Wypoczynkowa 5a, tel: 602396140 



10
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA W NOWYM TOMYŚLU

_______________________________________________________________________________________________

 - ściana konstrukcyjna zewnętrzna 

 - zaprawa klejowa  

 - płyta styropianowa o gęstości min. 15 kG/m3

 - zaprawa klejowa  

 - siatka z włókna szklanego (zatopiona w zaprawie klejowej) 

 - podkładowa masa tynkarska  

 - szlachetne tynki cienkowarstwowe .

1. Przygotowanie podłoża 

Podłożem dla systemu lekka mokra może być mur ceglany, ściana betonowa lub warstwa starego tynku.

Ściana przygotowana do docieplenia musi być równa jej powierzchnia powinna być mocna i niezbyt

chłonna, oczyszczona z brudu, kurzu, porostów. Wszystkie luźno przylegające fragmenty należy zeskrobać
a całość elewacji zmyć czystą wodą pod ciśnieniem. Ubytki powstałe np. po skuciu odparzonych tynków

wyrównać można zaprawą wyrównującą Atlas. Podłoże tynkowane tynkiem wapiennym lub słabym

tynkiem cementowo - wapiennym należy zagruntować emulsją, której zadaniem jest redukcja chłonności,

zwiększenie przyczepności zaprawy klejowej. Emulsji gruntujących nie należy rozcieńczać. Nakłada się
równomiernie na podłoże przy pomocy szczotki malarskiej, wałka lub metodą natryskową. Podłożami

nienośnymi, do których nie można przyklejać ocieplenia klejami mineralnymi są np. ściany drewniane i

drewnopodobne, ściany obłożone wykładzinami z tworzyw sztucznych (np. siding), ściany malowane

produktami bitumopochodnymi oraz podłoża metalowe.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie

listew cokołowych. Dają one pewne, trwałe i elastyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą tą jest

aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi

kołkami rozporowymi. 

2. Mocowanie styropianu 

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju. Przygotowanie materiału polega na wsypaniu

zawartości worka (25 kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 6 l) i wymieszaniu całości

mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-

10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na

całą powierzchnię płyty styropianu przy pomocy stalowej pacy zębatej. 

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu klej należy
nakładać tzw. metodą punktowo - krawędziową. Ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po

dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60 % powierzchni. Płytę z nałożonym klejem należy
każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie

płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać z masa klejąca nie powinna między nie wnikać.
Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i w narożnikach. Grubość
warstwy klejowo - powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25 - 30 mm z

jednoczesnym zachowaniem min 60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe

jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.

Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez wstawienie klinów

wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. 

Szczelin nie wolno wypełniać klejem

Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min po 24 godzinach) ewentualne nierówności warstwy

izolującej (uskoki między płytami ocieplenia, odchyłki od płaszczyzny, wystające fragmenty, wypełnienia

szczelin itd.) należy zeszlifować ręcznie pacą pokrytą gruboziarnistym papierem ściernym lub

mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacje wyrównania warstwy nierówności izolującej

jest bardzo ważną czynnością w technologii ocieplania metodą lekką - mokrą, odpowiedzialna za końcowy

efekt zmieniający do uzyskania elewacji gładkiej bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają
zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. W zależności od
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wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej zachodzi potrzeba dodatkowego mocowania

ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego celu dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8

sztuk/m2. W przypadku budownictwa jednorodzinnego i dobrego podłoża można z nich zrezygnować.
Przed następnym etapem docieplenia należy wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką,
ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy akrylowej. Przykleić ukośnie

wkładki z siatki zbrojącej (min. 25 x 35 cm) w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych

oraz innych otworów w elewacji. Wykonać ewentualnie wzmocnienia narożników budynku oraz otworów

okien i drzwi, osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny.

3. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju, w

którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka

ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez odpowiednią kąpiel ochronną przed agresywnymi alkaliami

zawartymi w masie szpachlowej. Pracę należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób

identyczny jak do przyklejania styropianu. Przygotowany klej należy nałożyć na styropian z jednoczesnym

formowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią
plastyczność przez ok.10 - 30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza.

Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. Na tak naniesionym

kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać
pionowo lub poziomo z zakładem min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest

pozostawienie nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonać warstwy zbrojonej metodą

zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu

warstwy zbrojącej tj. nie wcześniej niż po dwóch dniach można przystąpić do wykonywania podkładu

tynkarskiego. 

Uwaga: Po całym obwodzie budynku do wysokości 2,0 m należy wykonać drugą warstwę siatki w celu

dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i wandalizmu.

4. Układanie tynku szlachetnego 

Wyprawami w systemie ociepleń lekkich mokrych są cienkowarstwowe tynki strukturalne, mineralne lub

polimerowo - akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się one sposobem przygotowania

materiału do pracy. Tynki polimerowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o

właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są w

plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i

przemieszaniu. Tynki mineralne są produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe

worki po 25 kg. Przygotowanie materiału polega na wsypaniu całej zawartości worka do odmierzonej

każdorazowo tej samej ilości wody (około 5 - 5,2 l) i dokładnym wymieszaniu mieszadłem

wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiał jest gotowy do użycia po około 5 - 10 minutach i

ponownym przemieszaniu. Czynność nakładania i strukturowania zarówno tynków mineralnych jak i

polimerowych przebiegają jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5oC do 25 oC, przy

wnikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Podkład tynkarski jest materiałem

o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w temperaturze +5oC do 25oC.

Nakładać w jednej warstwie przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania od 4 do 12

godzin. Podkład ten może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6 miesięcy, w sytuacji

gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 

5. Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej 

Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy

pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również paca stalową gładką do warstwy o grubości

ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do

dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa

sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej
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należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi, pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego

"rysunku"), tynki o strukturze "drobnego baranka" wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. "Czas

otwarty pracy" (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw

tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temp. powietrza i

podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 

Aby uniknąć powstania widocznych cieni na połączeniach tynku nakładanego wcześniej i później,

wszystkie czynności związane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i kolory należy prowadzić
metodą "mokre na mokre". Oznacza to takie rozplanowanie przerw technologicznych w trakcie nakładania

tynków, aby pokrywały się one z liniami naturalnych rozgraniczeń na elewacji (np. narożniki zewnętrzne,

wewnętrzne, rury spustowe itd.) W przypadku gdy ze względu na duże jednolite powierzchnie jest to

niemożliwe - oddzielenia i przerwy technologiczne wykonywać z dużą dokładnością np. wykorzystując
samoprzylepne taśmy malarskie. 

IV.10. Ściany nośne wewnętrzne
Stwierdza się dobry stan techniczny wszystkich wewnętrznych ścian nośnych w budynku wykonanych w
postaci muru z cegły pełnej o grubościach 25 cm. Zgodnie z projektem występuje niewielka ingerencja w

układ nośny ścian wewnętrznych i odnosi się do wykuć bądź zamurowań niezbędnych wewnętrznych

otworów drzwiowych okiennych i przesklepień. Wszystkie wykucia adaptacyjne na rysunkach

konstrukcyjnych oznaczono kropkowaniem natomiast zamurowania kreskowaniem ukośnym. Ponadto linią
przerywaną zaznaczono elementy podlegające rozbiórce. Nowe ściany wewnętrzne projektowane są z

betonu komórkowego odmiany 07 gr. 24 cm na zaprawie cem – wap. Uwaga: osadzenie wszystkich

elementów konstrukcyjnych typu nadproża, belki, podciągi wymaga podmurówki z cegły pełnej, a ich

zasady realizacji w ścianach istniejących opisane są w dalszej części dokumentacji.

IV.11. Konstrukcja stalowa tarasu
Projektowana jest metalowa konstrukcja nośna zadaszenia tarasu (stal S355) w postaci ramy stalowej o
rozpiętości osiowej 5,4 m o przekrojach zgodnych z obliczeniami i rysunkami konstrukcyjnymi, Nie należy
zmienić długości i przekrojów zaprojektowanych elementów ramy. Montaż ram należy wykonać pod ścisłą
kontrolą kierownictwa budowy i dozoru technicznego obiektu. Na ramach projektuje się ułożenie płatwi
dachowych z IPE 220 (stal S355) w rozstawie max. co 300 cm (stal S355) stanowiących konstrukcję nośną
pokrycia dachowego z blachy trapezowej T92.   
Technologia Spawania Elementów Konstrukcyjnych 
Metoda spawania:
Do spawania montażowego przewidziano technologię spawania ręcznego elektrodami otulonymi. 
Materiał rodzimy: materiałem użytym do budowy konstrukcji jest stal w gatunku S355 
Elektrody: do spawania należy stosować elektrody w gatunku EA -1.46. Elektrody przeznaczone do
spawania powinny się charakteryzować ścisłym przyleganiem otuliny do pręta elektrodowego. Nie
dopuszczalne są wszelkiego rodzaju uszkodzenia otuliny. Elektrody należy suszyć przed spawaniem w
suszarkach elektrycznych w temperaturze 110oC przez ok. 2 godziny. 
Kwalifikacje spawaczy: każdy spawacz zatrudniony przy spawaniu konstrukcji powinien posiadać:

− książkę spawacza łukowego, 
− co najmniej 2 lata praktyki zawodowej w charakterze spawacza, 
− sprawdzone kwalifikacje zawodowe wg. kryteriów odpowiadających kategorii B2-Ib

(wszystkie pozycje). 
Warunki zewnętrzne podczas spawania: spawanie konstrukcji może być wykonywane przy temp. otoczenia
nie mniejszej niż -10oC. 
Wymiary i stan techniczny elementów do spawania: elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Ich wymiary powinny dopowiadać
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tolerancjom wykonawczym określonym w Warunkach technicznych wykonania i odbioru i normie PN-
77/B-06200. 
Cechowanie złączy: złącza spawane konstrukcji hali należy cechować znakiem spawacza, który je
wykonał. Znaki powinny być wybijane przez spawacza w miejscach widocznych ma początku i końcu
spoiny wykonanej przez niego w odległości maks. 50 mm od osi podłużnej spoiny. Wykaz przydzielonych
znaków poszczególnym spawaczom powinien się znajdować w aktach budowy i być odnotowany w
prowadzonym dzienniku spawania. 
Rejestracja robót spawalniczych: roboty spawalnicze powinny być na bieżąco rejestrowane w
prowadzonym dzienniku spawania. 
Przygotowanie stanowiska do spawania: stanowisko do spawania powinno być tak zorganizowane, aby
zapewnić spawaczowi bezpieczny i odpowiedni dostęp do spawanego złącza.
Przygotowanie elementów do spawania: elementy do spawania powinny być przygotowane zgodnie z
dokumentacją konstrukcyjną. Powierzchnie przeznaczone do spawania powinny być dokładnie
oczyszczone z wszelkich śladów brudu, rdzy i zgorzeliny oraz innych zanieczyszczeń wpływających na
jakość i wygląd złącz spawanych.
Składanie elementów do spawania: elementy do spawania powinny być złożone według dokumentacji
projektowej. Odnosi się to szczególnie do wzajemnego przylegania elementów łączonych spoinami
pachwinowymi, gdzie szczelina nie może przekraczać 1 mm. W razie konieczności stosować ściągi
śrubowe bądź lokalnie szlifować łączone elementy, aby zapewnić w/w warunek. 
Wykonanie spoin sczepnych: spoiny sczepne stanowią na swej długości warstwę graniową złącza i dlatego
powinny być bardzo starannie wykonane. Sczepianie brzegów do spawania powinny przeprowadzać
spawacze posiadający kwalifikacje wymagane od spawacza wykonującego złącza. 
Wykonanie ściągu graniowego: przed przystąpieniem do wykonania ściągu graniowego należy dokładnie
skontrolować spoiny sczepne czy nie występują w nich kratery i pęknięcia. Spoiny wykazujące pęknięcia
lub inne wady spawalnicze należy wyciąć, a następnie wykonać nowe. Ściąg graniowy wykonać bardzo
starannie, zwracając uwagę na uzyskanie prawidłowego przetopu oraz wtopienia w łączone brzegi. 
Wykonanie warstw wypełniających: przy układaniu poszczególnych warstw zwrócić uwagę na
przesunięcia względem poszczególnych odcinków o około 20-30 mm (zakończenia kaskadowe), aby
uniknąć zgrupowania kraterów w jednym miejscu. Zajarzanie łuku powinno się odbywać bezwzględnie w
gardzieli rowka spawalniczego w strefie rozpoczęcia spoiny. 
Kontrola robót spawalniczych: kontrola robót spawalniczych powinna być prowadzona we
wszystkich  etapach wykonywania i obejmuje ona trzy etapy: 

− kontrolę wstępną, 
− kontrolę bieżącą i międzyoperacyjną,
− kontrolę końcową. 

Kontrola końcowa: w ramach kontroli końcowej przeprowadzić: 
- kontrolę wizualną złącz spawanych i przyległego materiału, 
- badania szczelności spoin 
- badania ultradźwiękowe, 
Oględziny zewnętrzne: sprawdzić wizualnie lub przy użyciu lupy o 3 - krotnym powiększeniu wszystkie
spoiny oraz obszar przyspoinowy na szerokości 10 - 20 mm każdej strony złącza, czy nie występują w
badanym obszarze rysy lub pęknięcia. W przypadkach wątpliwych stosować badania ultradźwiękowe do
oceny jakości badanej spoiny. Ponadto należy zwracać uwagę na ogólną jakość spoin, głównie w zakresie
wykończenia kraterów, gładkości lica, równomiernego ułożenia spoin, wielkości podtopin. Wadliwość
spoin sprawdzić w oparciu o normę PN-85/M-69775. Dopuszczalna klasa wadliwości spoin wg w/w normy
- W3. Złącza dobre jakościowo względnie z wadami dopuszczonymi poddać dalszym badaniom
technicznym, natomiast złącza zdyskwalifikowane poddać naprawie zgodnie z wymaganiami niniejszego
projektu. 
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Badanie ultradźwiękowe: badaniom ultradźwiękowym należy poddać złącza rygli oraz głowic i stóp
słupów. Badania i ocenę złącz spawanych prowadzić w oparciu o normę PN-77/M-70055. Dopuszczalna
klasa wadliwości złącz spawanych wg w/w normy - U3 który je wykonał.

IV.12. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
Konstrukcję stalową, która uległa korozji atmosferycznej należy oczyścić urządzeniami mechanicznymi do
II stopnia czystości  (powierzchnia matowa, bez rdzy i zgorzeliny). 
Następnie tak przygotowaną powierzchnię należy powlec proponowanym zestawem malarskim: 

− Warstwa podkładowa - dwie powłoki farby miniowej ołowianej 60% (symbol KTM-1312-121-
3127), lub UNICOR – C.
− Warstwa nawierzchniowa - dwie powłoki farby chlorokauczukowej kolor RAL 7011 lub RAL
8017. Łączna grubość powłok malarskich stanowiących zabezpieczenie antykorozyjne min. 180  mn.

UWAGA :
- powierzchnię przed malowaniem należy dokładnie oczyścić (powierzchnia nie może pylić). 
- konstrukcję pomalować przed upływem 4 h od oczyszczenia. 
- każda warstwa farby winna mieć inny kolor. 
- każda z warstw układanej farby winna być możliwie  najcieńsza.
- każdą następną warstwę układać dopiero po uprzednim wyschnięciu warstwy poprzednio nałożonej,
Kontrolę wykonania prac przeprowadza się wg PN-70/H-97053 "Ochrona  przed korozją".
- malowanie należy tak przeprowadzić aby zapewnić 2 poprawne warstwy po jej montażu na obiekcie.

IV.13. Wieńce    
Całość nowych ścian konstrukcyjnych należy powiązać za pośrednictwem wieńców żelbetowych
stanowiących układ obwodowo zamknięty. Wieńce należy zbroić 4 prętami φ 12 mm i strzemionami φ 6
mm w odstępach co 30 cm. Beton wypełniający oraz beton w wieńcach klasy B16/20. Łączenie prętów w
narożach wieńców - na zakład minimum 100 cm – dotyczy szczególnie naroży budynku.
Wszystkie wieńce obejmujące rozbudowę zostały zrealizowane.

IV.14. Stropodach 
W starym budynku wykonany jest stropodach wentylowany na bazie płyt korytkowych. Stan techniczny
dobry. Dla części rozbudowywanej projektuje się stropodach lekki na bazie blachy trapezowej T 55 gr. 1.0

mm  z następującym układem warstw licząc od góry:

∗ pokrycie z papy termozgrzewalnej w pełnej technologii realizacji,  

∗ styropian dwustronnie powlekany papą o gr. 20 cm,

∗ blacha trapezowa T 55,

∗ sufit z płyt GK na ruszcie metalowym. 

Wszystkie elementy stropodachu obejmujące rozbudowę zostały zrealizowane. Nad tarasem jest
projektowany stropodach z blachy trapezowej T 92 negatyw o gr. 0,88 mm ułożonej na płatwiach

stalowych IPE 220. 

IV.15. Kominy
W budynku istnieją kominy z cegły pełnej z przewodami wykorzystywanymi do obsługi pieca c.o. w
kotłowni oraz do wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń. Ich stan techniczny jest dobry, co pozwala

określić, że nadal mogą umożliwiać odprowadzanie spalin. Nowe kominy należy wykonać z cegły pełnej kl.

150 na zaprawie cementowej. Wszystkie kominy obejmujące rozbudowę zostały zrealizowane. Zamiana
pieca c.o. wiąże się z uzbrojeniem przewodu o wkład kominowy w blachy kwasoodpornej.

IV.16. Nadproża i podciągi
Istniejące nadproża okienne i drzwiowe wykonane w postaci sklepień płaskich są zachowane w dobrym
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stanie technicznym. Niniejszy projekt ingeruje częściowo w otwory, a zatem i nadproża ścian zewnętrznych

i wewnętrznych. Niezbędne przesklepienia otworów w ścianach nośnych należy wykonać w postaci belek

stalowych dwuteowych, o wymiarach zgodnych z oznaczeniami na rysunkach oraz zasadami sztuki

budowlanej. Nie należy zmieniać usytuowania i zmniejszać parametrów zastosowanych na nadproża i

podciągi belek stalowych. W miejscach oparcia podciągów i belek na ścianach nośnych należy wykonać
podlewkę cementową gr. minimum 5 cm lub przemurować 3 warstwy z cegły pełnej klasy 15 MPa na

zaprawie cementowej marki 10 MPa. Minimalna szerokość na murze oparcia podciągów i belek wynosi

35 cm, a nadproży 15 cm. 
Zakres i sposób realizacji prac związanych z przesklepianiem otworów
W ramach prac budowlanych związanych z wykuciem otworu w ścianie konstrukcyjnej należy wykonać 
kolejno:

1. W przypadku obciążenia ściany od konstrukcji stropów międzykondygnacyjnych należy wykonać
odciążenie ściany poprzez stemplowanie z dwóch stron istniejącego stropu na całej szerokości
wykuwanego otworu.
2. Zainiekować żywicą epoksydową wszystkie istniejące rysy i spękania powstałe w obrąbie
wykuwanego otworu.
3. Wyrysować po obu stronach ściany wielkość potrzebnego przekucia, ponad jego krawędzią górną.  
4. Ponad krawędzią górną wyrysowanego przekucia wykuć od strony wewnętrznej bruzdę poziomą o
wysokości 15 cm, głębokości 15 cm i długości 160 cm. (1/3 grubości muru i wysokość belki stalowej
przenoszącej obciążenia ściany). Długość oparcia belki stalowej (poza pionowymi krawędziami
żądanego otworu) wynosi 2h + 15 cm. 
Uwaga: 

Należy zwrócić uwagę na możliwość istnienia przewodów instalacji elektrycznej w obrysie

wykuwanej bruzdy. 

5. Po wykuciu bruzdy i jej oczyszczeniu gniazda oparcia przemywa się mleczkiem cementowym i
osadza zaprojektowany kształtownik stalowy C 100 o długości 160 cm z wyszpałdowaniem i
osiatkowaniem boków na poduszkach z zaprawy cementowej R=80. 
6. Po całkowitym związaniu zaprawy wokół osadzonego kształtownika można wykuć od drugiej strony
ściany taką samą jak w p. 4 bruzdę poziomą.
7. Osadzić drugi kształtownik stalowy C 100 o długości 160 cm z wyszpałdowaniem i osiatkowaniem
boków. 
8. Dokonać skręcenia osadzonych kształtowników trzema śrubami o 12 mm, L=55 cm lub przyspawać
od dołu płaskowniki w odległości wzajemnej od siebie nie większej jak 50 cm.
9. Następnie osiatkowuje się elementy stalowe, wykonuje się narzut z zaprawy cementowej i pokrywa
nadproże tynkiem.
10.Po uzyskaniu niezbędnej wytrzymałości tak wykonanego nadproża można przystąpić do wykucia z
dwóch stron ściany wewnętrznej o wymiarach projektowanego otworu drzwiowego. Na rysunku
konstrukcyjnym wykucia te oznaczono kolorem żółtym.
11.Po wykuciu projektowanego otworu można przystąpić do demontażu ustawionego stemplowania.
12.Wykonać tynk na ościeżach i nadprożach.
13.Uzupełnić ewentualne ubytki tynku po obu stronach ściany.
14.Wykonać niezbędne prace malarskie i wykończeniowe.
15.Usunąć gruz z budynku.

IV.17. Schody 
Budynek jest obiektem częściowo dwukondygnacyjnym z betonowymi schodami wewnętrznymi. 
Rozbudowa budynku dotyczy obiektu parterowego. Główny podest wejściowy należy wykonać w

konstrukcji betonowej i wyłożyć płytkami granitowymi o gr. 3 cm z zapewnieniem struktury

_______________________________________________________________________________________________
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Wypoczynkowa 5a, tel: 602396140 



16
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA W NOWYM TOMYŚLU

_______________________________________________________________________________________________

antypoślizgowej. Wykonując podest należy pamiętać o konieczności osadzenia wycieraczek z odpowiednim

odwodnieniem. 

IV.18. Podłogi i posadzki
W starym budynku wykonane są różne rodzaje posadzek. Stan techniczny podłóg jest również różny. 
Przebudowa i rozbudowa objęta niniejszą dokumentacją przewiduje wykonanie w części tych pomieszczeń
nowych podłóg zgodnie z oznaczeniami na rysunkach konstrukcyjnych. Wszystkie podłogi na gruncie

wymagają wykonania izolacji cieplnej w postaci płyty styropianu twardego 

o gr. 5 cm. Posadzki w obrębie rozbudowy zostały zrealizowane w całości. Posadzka zadaszonego tarasu

jest projektowana w następującym układzie warstw:

- ubity piasek lub żwir – 30 cm,

- wyrównująca podsypka piaskowa – gr. 7+3 cm,

- kostka betonowa gr. 6 cm.

IV.19. Stolarka okienna i drzwiowa 
Stan techniczny istniejących okien jest dobry. 
Stolarkę okienną projektowaną należy wykonać z profili PCV. Szklenie o współczynniku przenikania K =

1,1 W/m2. Parapety zewnętrzne należy wykonać zgodnie z systemem zastosowanej stolarki, jako stalowe

powlekane lub aluminiowe.

Stolarka drzwiowa w części istniejącej jest dostatecznym stanie technicznym. 
Drzwi wejściowe projektowane są z tzw. ciepłych profili aluminiowych. Dolny panel tych drzwi należy
wykonać w postaci przekładki termicznej PI-50 lub szkła bezpiecznego. Pozostałe drzwi do pomieszczeń
projektowane są jako skrzydła wzmocnione np. typu BKT z systemowymi ościeżnicami.

Większość stolarki została zrealizowana. Realizacja tarasu wymaga dodatkowej wymiany okna i drzwi
tarasowych zewnętrznych oraz dwuskrzydłowych drzwi wewnętrznych do pomieszczenia świetlicy.   

IV.20. Opierzenia
Opierzenia wykonane są z blachy ocynkowanej. Stan techniczny dostateczny. 
Należy bezwzględnie zdemontować wszystkie opierzenia wzbudzające wątpliwości stanu technicznego.
Nowe opierzenia należy  wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

IV.21. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury wykonane są  z blachy ocynkowanej. Stan techniczny dostateczny. 
Należy zdemontować wszystkie rynny i rury spustowe budzące wątpliwość stanu technicznego.
Nowe rynny i rury należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm lub z PCV. Projektuje się rynny o

średnicy ø 15 mm i rury spustowe cynkowe o średnicy ø 10 cm lub z profili PCV np. w systemie „NICOL”

lub Plastmo o odpowiednich przekrojach zgodnie z tabelami podanymi przez producenta.
Instrukcja montażu rynien PCV
Uchwytem mocującym rynien do konstrukcji dachu są rynajzy plastikowe montowane co 60 cm do deski

czołowej lub krokwi. Rynajzy należy mocować z niewielkim spadkiem a ich kąt odgięcia dostosować do

kąta nachylenia połaci dachu. Na końcu każdej rynny należy zamocować dekiel za pośrednictwem paska

kleju. Rynnę należy mocować z zachowaniem 2,5 cm odległości od bocznej krawędzi dachu. Dla rynien o

długościach wymagających łączenia między sobą należy stosować systemowe złączki termiczne (min 10 cm

od rynajzy). Połączenie rynien musi być trwałe i szczelne. Dla połączenia odcinków rynien z rurą
spustową należy zastosować systemowy sztucer .

Złączkę korekcyjną należy montować na rynnach zawsze gdy:

- odległość między rurami spustowymi jest większa niż 18 m,

- odległość pomiędzy dwoma narożnikami dachu jest większa niż 8 m,

Do montażu złączki korekcyjnej nie używa się kleju. Szczegółowa instrukcja montażu dołączona jest do
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każdej złączki. Każde kolano górne należy zawsze zamontować do sztucera za pomocą kleju. Kolano dolne

należy łączyć z górnym bez użycia kleju zawsze poprzez odpowiedniej długości odcinek rury spustowej.

Rury spustowe należy montować przy użyciu uniwersalnych obejm plastikowych kompensujących

rozszerzalność.

IV.22. Ścianki działowe
W starym budynku ścianki działowe wykonane są o grubości 6 i 12 cm z cegły dziurawki na zaprawie
cementowo-wapiennej. Stan techniczny ścian działowych jest dobry. 
Niniejszy projekt nie przewiduje ingerencji w istniejący układ ścian działowych. Nowe ściany działowe, na

których zostaną powieszone urządzenia sanitarne projektuje się o gr. 12 cm z bloczków betonu

komórkowego na zaprawie cementowo – wapiennej. Inne ściany działowe mogą być wykonane w postaci

szkieletu z profili metalowych, obitego płytami gipsowo - kartonowymi o gr. 10 cm z wypełnieniem

wewnętrznym wełną mineralną, stanowiącym wygłuszenie. Ściany działowe w pomieszczeniach mokrych

należy wykonać z płyt gipsowo – kartonowych tzw. „zielonych” i zabezpieczyć przeciwwilgociowo folią
płynną. Wszystkie ścianki działowe w ramach rozbudowy zostały zrealizowane.

IV.23. Tynki wewnętrzne i okładziny
W starym budynku istnieją tynki cementowo-wapienne trójwarstwowe kat. III. Tynki te są dobrze
zachowane. 
Wszystkie stare tynki głuche należy zbić i wykonać od nowa jako cementowo – wapienne klasy III, z

prawidłową realizacją poszczególnych warstw to znaczy: obrzutka, narzut i gładź. W wyniku przebudowy

pomieszczeń na murowanych ścianach nowych należy wykonać tynki cementowo – wapienne

trójwarstwowe z gładzią gipsową dwuwarstwową lub ściany te okładzinować płytami GK. Na sufitach

(stropodach) projektowane są płyty suchego tynku mocowane do stropodachu za pośrednictwem

systemowego stelażu metalowego (bez zastosowania wieszaków). Ściany wszystkich pomieszczeń
sanitarnych należy wyłożyć płytkami ściennymi szkliwionymi do wysokości ościeżnicy. Płytki dobrać w

kolorach pastelowych. Należy przewidzieć zastosowanie listew wykończeniowych przy licowaniu ścian

płytkami. Wszystkie tynki i okładziny ścian w ramach rozbudowy zostały zrealizowane

IV.24. Tynki zewnętrzne
Należy wykonać metodą lekką morką, zgodnie z zastosowaną technologią dociepleń opisaną we

wcześniejszej części dokumentacji. 

IV.25. Parapety  
W przebudowywanych pomieszczeniach istnieją parapety o dostatecznym stanie technicznym. 
W czasie wymiany stolarki okiennej należy również wymienić parapety dostosowane do wyboru stolarki.

Powyższe dotyczy również parapetów zewnętrznych. 

IV.26. Malowanie 
Przebudowa pomieszczeń i zakres remontu spowodują konieczność prac malarskich również w niewielkim

zakresie w części dotyczącej świetlicy. Projektowane jest wykonanie dwukrotnego szpachlowania ścian

oraz trzykrotne malowanie emulsyjne. Korytarze w części rozbudowywanej do wysokości 2,0 m winny mieć
powłokę malarską łatwą w utrzymaniu czystości.

Kolorystyka  malowania winna być uzgodniona z użytkownikiem pomieszczeń wg poniższych zaleceń:
- korytarze – muszą stwarzać wrażenie ciepła, proponowana barwa to wszystkie odcienie żółtego,

kolory nasycone w tonacji ciepłej,

- pomieszczenia zaplecza, gospodarcze – powinny stwarzać wrażenie dużej czystości osiągalne poprzez

staranną wyprawę i gładkie szlifowanie ścian i sufitów. Barwa biała.

Uwaga: w pomieszczeniach bardzo nasłonecznionych należy stosować barwy chłodniejsze.

W pomieszczeniach niedoświetlonych lub usytuowanych od strony północnej barwy cieplejsze.   
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IV.27. Ochrona przeciwpożarowa
IV.27.1 Ogólna charakterystyka obiektu

Przebudowywany i rozbudowywany obiekt jest budynkiem niskim. Powierzchnia zabudowy 396,3m2,
powierzchnia użytkowa 401,93 m2 , kubatura 2093,1 m3.
IV.27.2 Obiekty sąsiednie

W chwili obecnej na działce znajduje się jedynie przedmiotowy budynek świetlicy wiejskiej. Niniejsza
dokumentacja przewiduje swym zakresem jedynie parterową jego rozbudowę o funkcje opisane wcześniej.
IV.27.3  Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego

Gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi nie 
oblicza się. Gęstość obciążenia ogniowego w kotłowni nie przekracza 500 MJ/m2.
IV.27.4 Kwalifikacja pożarowa – kategoria zagrożenia ludzi

Budynek użyteczności publicznej. Cały budynek zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL I + III. 
W budynku przewiduje się jedno pomieszczenie (sala główna) w którym mogą przebywać ludzie w grupie 
ponad 50 osób. 
IV.27.5 Podział budynku na strefy pożarowe

Cały budynek zlokalizowany jest w obrębie jednej strefy pożarowej.
IV.27.6 Klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów budowlanych

Budynek niski (N) w klasie odporności pożarowej „C”.
Poszczególne elementy budowlane dla „C” klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie odporności
ogniowej spełniać co najmniej następujące wymagania:
Główna konstrukcja nośna – R60.
Ściany zewnętrzne – EI 60.
Konstrukcja dachu - R15.
Przekrycie dachu – E15.
Przegrody budowlane wewnętrzne wydzielające kotłownię – EI 60,
Ściany wewnętrzne – działowe, dla pomieszczeń których określa się wspólne długości przejścia
ewakuacyjnego       - bez wymagań,
Inne ściany wewnętrzne przy drogach ewakuacyjnych  - EI 15,
Wystrój wewnętrzny – jedynie jako niepalny. Z uwagi na klasę odporności ogniowej oraz stopień
rozprzestrzeniania ognia, zastosowanych elementów budowlanych budynek spełnia wymagania określone
dla budynku klasy „C” odporności ogniowej.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach, wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej,
powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrznianie ognia.
IV.27.7.  Stopień rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie zastosowane elementy budowlane zaprojektowano jako nie nierozprzestrzeniające ognia (NRO).
IV.27.8 Ocena zagrożenia wybuchem 

W budynku, jak i w jego otoczeniu nie występują pomieszczenia ani miejsca zagrożone wybuchem.
IV.27.9 Warunki ewakuacji

W projekcie uwzględniono następujące parametry ewakuacyjne, które są zgodne z „warunkami techniczno 
– budowlanymi”:

* szerokość wyjść z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną co najmniej 0,90   (przy dwóch skrzydłach 
jedno skrzydło nieblokowane o szerokości nie mniejszej niż 0,90 m),

∗ -    szerokość wyjść z budynku – co najmniej 1,2 m w świetle otworu drzwiowego,  przy dwóch 
skrzydłach jedno skrzydło nieblokowane o szerokości nie mniejszej niż 0,90 m

∗ -    kierunek otwierania drzwi z pomieszczeń w budynku i z kotłowni – na zewnątrz,
∗ -    długość przejść  - w pomieszczeniach – nie więcej niż 40 m,
∗ -    szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych – nie mniej niż 1,4m
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∗ -    wysokość dróg ewakuacyjnych  - powyżej 2,2m
∗ -   długość dojść przy jednym kierunku w SP ZL I + III na poziomej drodze poniżej 20 m i w 

całości poniżej 30 m,  
∗ -     oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń należy wykonać zgodnie z PN,
∗ -    awaryjne oświetlenie ewakuacyjne poziomych dróg ewakuacyjnych.

Długość dojść ewakuacyjnych w obiekcie nie przekracza wielkości dopuszczalnych. Drzwi ewakuacyjne
winny otwierać się na zewnątrz. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji należy wyposażyć go w sprzęt
gaśniczy (gaśnice) zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MSW oraz dokonać oznakowania
dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz miejsc rozmieszczenia urządzeń i sprzętu p.poż. zgodnie z PN.
IV.27.10  Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji użytkowych 

Instalacje użytkowe w budynku będące przedmiotem opracowania w projektach branżowych 
zaprojektowano wg następujących zasad:

− instalacje użytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszą spełniać 
wymogi przewidziane dla środowiska, w którym będą pracować,

− przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane  w postaci oddzielenia przeciwpożarowego oraz 
ścian wewnętrznych kotłowni należy zabezpieczyć przepustami o klasie odporności ogniowej EI 60
(np.: HILTI , PROMAT).

− przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów niepalnych,
− budynek wymaga wyposażenia w instalację odgromową,
− przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany został w pobliżu głównego wejścia do budynku.

IV.27.11 Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe   

W budynku zaprojektowano następujące urządzenia przeciwpożarowe:
  - awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
  - przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przy głównym wejściu do budynku,
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, samoczynnie załączające się w przypadku zaniku napięcia w
oświetleniu podstawowym należy zaprojektować na drogach ewakuacyjnych. Natężenie awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej – wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej (w
pasie o szerokości co najmniej 1 m) – nie powinno być mniejsze niż 1 lx. Z powodu obniżenia sprawności
źródeł światła w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i innych czynników zewnętrznych wskazane jest
projektować natężenie oświetlenia na poziomie minimum 1,25 lx. W miejscach zainstalowania urządzeń
przeciwpożarowych i szafek z pierwszą pomocą medyczną poza drogami ewakuacyjnymi natężenie
oświetlenia awaryjnego powinno wynosić minimum 5 lx. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w strefie
otwartej (zapobiegającego panice), nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. Na drodze ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej - 50 %
wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia
oświetlenia w ciągu 60 s. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi działać przez co najmniej 1 godzinę
od zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi
Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.
Przeciwpożarowe klapy odcinające należy zastosować na kanałach wentylacyjnych lub kanalizacyjnych
przechodzących przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego oraz ściany wewnętrzne kotłowni. Klapy
muszę posiadać odporność ogniową EIS 60.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wymagany jest w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej
1000 m3. Musi on obejmować swym obszarem wyłączenia strefę pożarową. Sprzed przeciwpożarowego
wyłącznika prądu zasilane będą wszystkie urządzenia, które muszą pracować podczas pożaru.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy usytuować w pobliżu głównego wejścia do budynku.
IV.27.12  Wyposażenie w gaśnice
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Budynek wymaga wyposażenia w gaśnice przenośne proszkowe ABC 4 lub 6 kg. Szczegóły dotyczące 
ilości i rodzaju oraz rozmieszczenia gaśnic przenośnych należy uwzględnić w „Instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego”, do której posiadania zobowiązany jest Inwestor przed oddaniem budynku do użytkowania na
podstawie postanowienia § 6 ust. 1 rozporządzenia MSWiA (2.4.).
IV.27.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – 10 dm3/s

Obsługę pożarową obiektu zapewnia hydrant zewnętrzny usytuowany w odległości 43 m od budynku.
IV.27.14 Drogi pożarowe

Dojazd pożarowy do budynku o normatywnych parametrach jest zapewniony od strony zachodniej tj. od 
ul. Wolsztyńskiej w Boruji Kościelnej. 

V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  
a)  Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Pi = 34,52 kW,
Pz= 17,26 kW. 

b)  Właściwości cieplne przegród zewnętrznych zgodnie z normą PN-91/B-02020 
* stropodach - 0,299 W/m2k
* okna i drzwi balkonowe dwuszybowe - 1.0 W(m2K) 
* ściana zewnętrzna nadziemia - 0,273 W (m2K) 
* podłoga na gruncie    - 0,350 W (m2K) 

c) Zabezpieczenie ciepła do ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej
     Niniejsze zapotrzebowanie obliczono przy założeniu:

- strefa klimatyczna  II-18 °C,
- ogrzewanie konwekcyjne, 
- obliczenia w zgodzie z PN EN ISO6946, 1999 r. i PN-B-03406, 1994 r. 

− kubatura części ogrzewanej 1640,0 m3

Wskaźniki zapotrzebowania na ciepło wynoszą:
* w odniesieniu do kubatury ogrzewanej

      q = 25,0 W/ m 3  
            x = 25,0 W/m3 x 2093,1 m3 = 5232 W                                     

d) Zabezpieczenie ciepła do przygotowania ciepłej wody z zastosowaniem pojemnościowego
podgrzewacza gazowego o poj. 200 l o temp. 40°C. 

                      Q=
100x0 ,999 x4,2 50− 10

3600
=4,62 W

Do pokrycia zapotrzebowania ciepła na c.o. i dla rozbudowy i po termomodernizacji ścian i dachu jest
wystarczający kocioł o mocy cieplnej 50 kW. 
e) Sprawność instalacji grzewczej. Projektowany budynek, po dobraniu i wykonaniu przegród
budowlanych o wartości współczynników przenikania ciepła wymaganych Rozporządzenie M.S.W.iA. z
dnia 14.12.1994 r.- Dz. U nr 15 z 1994 oraz z dnia 30.04.1999 r. - Dz. U nr46 z 1999 – zaliczyć można do
energooszczędnych.

VI. Charakterystyka ekologiczna budynku oraz obszar i zasięg uciążliwości
VI.1. Gospodarka wodna
Wobec projektowanej funkcji woda w budynku wykorzystywana będzie jedynie do celów higienicznych,
sanitarnych i gospodarczych. Zakłada się dobowe zapotrzebowanie na wodę w ilości max. O,5 m3 .
W budynku została zaprojektowana wewnętrzna instalacja ciepłej i zimnej wody. 
VI.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
Z uwagi na funkcję świetlicy wiejskiej w budynku nie występują zanieczyszczenia gazowe i pyłowe.
VI.3. Odpady stałe
Nie przewiduje się w budynku urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Pojemnik na odpadki na terenie
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działki został zaznaczony w projekcie zagospodarowania symbolem „sm”.
VI.4. Emisja hałasów i wibracji
Budynek świetlicy wolnostojący z projektowym wyposażeniem, o przewidywalnym sposobie użytkowania,
wykonany z materiałów zgodnych z niniejszą dokumentacją nie będzie emitował szczególnych hałasów i
wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych i szczególnych zabezpieczeń. 
VI.5. Wpływ budynku na drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
Projektowany budynek nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę i wody
powierzchniowe i podziemne.
VI.6. Ochrona osób trzecich oraz obszar oddziaływania i zasięg uciążliwości obiektu 
Projektowany budynek nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej mieszkańcom innych
nieruchomości. Projektowane zagospodarowanie działki nie będzie ograniczać możliwości korzystania z
dostępnych mediów mieszkańcom działek sąsiednich. W oparciu o rozporządzenie MTiGM z 26.02.1996
r. w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obszar
oddziaływania oraz jego zasięg mieścić się będzie w całości w granicach działki o nr 467 na której obiekt
został zaprojektowany a będącej własnością inwestora.
VI.7. Analiza możliwości zaopatrzenia w wysoko efektywne źródła energetyczne 
Na rzeczywiste koszty związane z wyborem konkretnego rodzaju instalacji składa się wiele czynników
takich jak koszty zakupu urządzeń, koszty konserwacji, koszty wykonania instalacji, koszty czynnika
energetycznego oraz racjonalna eksploatacja. W zakresie zaopatrzenia w źródło ciepła budynek
zaopatrywany będzie wysokosprawnym kotłem na gaz ziemny o mocy 38 kW. Rozwiązaniem
alternatywnym może być zastosowanie pompy ciepła jednak wobec wysokich nakładów inwestycyjnych
jest to rozwiązanie nie ekonomicznie. Ze względu na funkcję świetlicy wiejskiej użytkowanej sporadycznie
(średnio raz w tygodniu) zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest znikome w więc zakup i montaż instalacji
solarnej wspomagającej w okresie letnim przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest również
nieuzasadnione ekonomicznie.   

VII. OCENA KOŃCOWA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
Opracowany projekt pozwala na całkowite zabezpieczenie potrzeb powierzchniowych umożliwiających
prawidłowe, samodzielne funkcjonowanie świetlicy wiejskiej o powiększonej funkcji zaplecza kuchennego
oraz zadaszenie tarasu. Przebudowując pomieszczenia koniecznym będzie jednak przeprowadzenie
niezbędnych prac remontowo – adaptacyjnych traktowanych jako rozbudowa budynku istniejącego, w tym
również jego termorenowację. Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym umożliwiającym
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

VIII. INSTALACJE SANITARNE

VIII.1. Instalacja ogrzewania

VIII.1.1. Stan istniejący

Aktualnie w budynku źródłem ciepła jest stalowy kocioł na paliwo stałe nieznanej mocy o wymiarach
81/112/105cm. Układ centralnego ogrzewania wyposażony jest w pompę obiegową LFP 25 POr 40A.
Kocioł pracuje w układzie otwartym i zabezpieczony jest naczyniem wyrównawczym otwartym, które
zamontowane jest w pomieszczeniu o nr 6. W starej części budynku instalacja wykonana jest z rur
stalowych a elementami grzejnymi w są stare, złej jakości grzejniki żeliwne oraz grzejniki typu faviera,
które nie są wyposażone w zawory termostatyczne. Instalacja w nowej części budynku (rozbudowanej
kuchni) wykonana jest z rur miedzianych wyposażona w grzejniki panelowe i zawory termostatyczne.

VIII.1.2. Projektowane rozwiązania- informacje ogólne

W związku z modernizacją instalacji ogrzewania istniejącą instalację c.o. (w starej części budynku) wraz z
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kotłem stalowym należy zdemontować. Bez zmian należy pozostawić jedynie instalację w rozbudowanej
części budynku, która została wykonana w 2016r. Instalacje c.o. projektuje się w układzie zamkniętym
dlatego należy również przeprowadzić demontaż naczynia wyrównawczego. Zdemontowany kocioł, rury,
grzejniki i naczynie wyrównawcze należy umieścić na zewnątrz budynku i z Inwestorem uzgodnić dalszy
tok postępowania wywiezienia elementów w celu uporządkowania terenu. Do podstawowych robót
instalacyjnych należy:
- częściowy demontaż instalacji c.o. i kotła na paliwo stałe,
- montaż grzejników i nowej instalacji c.o.
- montaż kotła gazowego,
- montaż przewodu powietrzno-spalinowego i wentylacji,
- montaż pompy obiegowej, sprzęgła hydraulicznego, naczynia przeponowego, regulatora etc.,
- rozbudowa inst. gazowej,
- odprowadzenie skroplin do kan. sanitarnej
- montaż komory gospodarczej w kotłowni
Instalację wewnętrzną w istniejącym budynku należy wykonać za pomocą rur miedzianych. Rury
montować w przestrzeni sufitu podwieszanego (dot. rozbudowanej części budynku), w bruzdach
ściennych, po sufitach i ścianach wewnętrznych. Połączenia rur miedzianych wykonać lutem miękkim.
Przejście przez przegrody budowlane (stropy i ściany) należy wykonać w tulejach ochronnych,
umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W wydzielonych pomieszczeniach
projektuje się grzejniki stalowe płytowe firmy np. PURMO typu C i CV. Wszystkie grzejniki należy
wyposażyć w zawory z głowicami termostatycznymi oraz zawory odcinające umożliwiające demontaż
grzejnika bez konieczności usuwania wody ze zładu. W celu umożliwienia usunięcia powietrza z instalacji
należy stosować odpowietrzniki automatyczne oraz ręczne dostarczone przez producenta razem z
grzejnikami. Po wykonaniu montażu należy instalację poddać próbie wodnej szczelności na zimno i na
gorąco. Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny. Po przeprowadzeniu prób
ciśnieniowych, instalacja musi być poddana płukaniu w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych.
Płukanie musi być wykonane wodą przefiltrowaną przez filtr siatkowy. Płukanie należy przeprowadzić
przy pełnym dyspozycyjnym ciśnieniu. Po płukaniu instalacja winna być ponownie napełniona wodą, i
odpowietrzona. Wszystkie rury w bruzdach ściennych, w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w pom.
piwnicy należy izolować. Zastosowania otulin powinna spełniać wymagania zestawienia poniżej tabeli. 
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Zestawienie ilości grzejników

Lp. RODZAJ GRZEJNIKA ILOŚĆ PRODUCENT

1. CV 11-600/500 1 Purmo

2. CV 11-600/600 1 Purmo

3. CV 11-600/700 1 Purmo

4. C 22-600/800 1 Purmo

5. C 22-600/1100 2 Purmo

6. CV 22-600/1600 2 Purmo

7. CV 22-600/1800 2 Purmo

8. CV 33-500/1000 1 Purmo

9. CV 33-500/1600 3 Purmo

10. CV 33-600/1600 2 Purmo

11. CV 33-900/1200 2 Purmo

VIII.1.3. Dobór urządzeń oraz obliczenia

Założenia obliczeniowe do instalacji centralnego ogrzewania:
   - budynek:  Świetlica Wiejska,
   - rodzaj ogrzewania: wodne , pompowe w układzie zamkniętym,
   - obliczeniowe temperatury wody: 70/55C (grzejniki),
   - strefa klimatyczna II : temp. zewnętrzna -18o,
   - działanie ogrzewania: wg ustawienia na regulatorze przez Użytkownika,
   - obliczenia hydrauliczne zestawiono w dokumentacji archiwalnej projektanta,
Kocioł gazowy:

Instalacja c.o. dla kotła zaprojektowana została na parametry 70/55oC. Z zapotrzebowania na moc cieplną
określono minimalną moc kotłowni i wynosi ona odpowiednio 37979W. Dobrano kocioł gazowy ścienny,
dwufunkcyjny, kondensacyjny VITODENS 200-W typu B2HA o mocy 38 kW. Kocioł należy przystosować
do podłączenia podgrzewacza c.w.u. w przyszłości. Podstawowe parametry kotła to:
− znamionowe obciążenie cieplne:
−  T V/TR 50/30oC - 12,0 : 49,0 kW
−  T V/TR 60/60oC - 10,9 : 45,0 kW
16. znamionowe obciążenie cieplne - 11,2 : 45,7 kW
17. dopuszczalne ciśnienie robocze - 0,4 MPa
18. przyłącze spalin i powietrza dolotowego - 80/125 mm
19. masa kotła - 65 kg
20. wymiary:
2.2. długość - 380mm
2.3. szerokość - 480mm
2.4. wysokość - 825 mm
Dodatkowo kocioł Vitodens 200 należy wyposażyć w zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z
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wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów. W skład zestawu wchodzi:
− pompa obiegowa,
− 2 trójniki z zaworem kulowym,
− zawór zwrotny,
− 2 zawory do napełnienia i zawór spustowy kotła,
− zawór bezpieczeństwa 4bar
− zawór odcinający gazu z zamontowanym termicznym odcinającym zaworem bezpieczeństwa,
− izolacja cieplna,
− przyłącze G1 naczynia wzbiorczego,
W celu regulacji kotła, instalacji c.o. i temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach należy zamontować
regulator np. prod Viessmann typu Vitotronic 200 z uzupełnieniem AM1.
Kocioł gazowy musi być dostosowany do spalania gazu rodzaju- GZ 41,5.
Odprowadzenie spalin:

− Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza z projektowanego kotła odbywać się będzie
poprzez przewód powietrzno spalinowy 100/150mm poprowadzony w istniejącym przewodzie
kominowym. Przed przystąpieniem przewodu koncentrycznego należy zlecić uprawnionej jednostce
kominiarskiej prace polegające na wyczyszczeniu istniejącego przewodu dymowego. W celu
odprowadzenia skroplin należy wykonać podejście kanalizacyjne pod kotłem wyprowadzone na ścianie
min.0,5 od posadzki i zasyfonowane. W celu neutralizowania (podnoszenia wartości pH do wartości 6,5)
kondensatu należy zamontować neutralizator np. GENO-Neutra VN-70.
Pompy obiegowe:

• Obieg nr 1, 

Gco=1,1
37979

1,163(70− 55)
=2,39 m

3/h

HP = 4m H2O
Dobrano pompę obiegową prod. Grundfos typy Magna 32-100
Zabezpieczenie instalacji:

W związku z demontażem istniejącego naczynia wyrównawczego otwartego instalacja będzie pracowała w
układzie zamkniętym. 
V = 380 dm3

pst = 0,35 MPa
pmax = 0,4 MPa
TZ = 75oC
Vu = 1,1 x V x q x Av
Vu = 1,1 x 0,38 x 999,7 x 0,0256 = 10,69  dm3

 
V n=10,69

4+ 1
4− 0,35

=14,64 dm
3

W celu zapobieganiu nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w układzie instalacji c.o. należy w pomieszczeniu
kotłowni zamontować przeponowe naczynie wzbiorcze np. Reflex NG18. 
Zawór bezpieczeństwa:

− dopuszczalne ciśnienie robocze dla kotła: 0,4 MPa
− dopuszczalne ciśnienie dla naczynia: 0,6 MPa
− dopuszczalne ciśnienie dla inst. c.o. : 0,3 MPa
Dobrano zawór bezpieczeństwa typu 1915 prod. SYR.
Sprzęgło hydrauliczne:
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G k=3600
38

977,8 x4 ,181(70− 55)
=2,23 m

3 /h

Dla przepływu 2,23 m3/h dobrano sprzęgło hydrauliczne prod. np.  Termen typu SPP 40/150.
Wentylacja kotłowni:

Zgodnie z opinią kominiarską do pomieszczenia kotłowni należy doprowadzić nawiew (tzw. zetka) o
powierzchni min. 300cm2 np. z rury PCV ø200. Wentylacje wywiewną należy wykonać przewodem
ocynkowanym o śr. 0,1m w istniejącym przewodzie kominowym i wyprowadzić nad istniejący komin.
Pod stropem należy zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 200cm2. Odprowadzenie spalin oraz
doprowadzenie powietrza z projektowanego kotła odbywać się będzie poprzez przewód powietrzno-
spalinowy 100/150mm poprowadzony w istniejącym przewodzie kominowym. Zakończenie pionowe
(koncentryczne) należy zamontować ok. 80cm. powyżej wentylacji wywiewnej. Na zakończeniu komina
należy wykonać czapę kominową. Przed przystąpieniem montażu przewodu koncentrycznego należy zlecić
uprawnionej jednostce kominiarskiej prace polegające na wyczyszczeniu istniejącego przewodu
dymowego. 
Rurociągi i armatura:

Rurociągi w kotłowni wykonać z rur miedzianych lub stalowych czarnych łączonych przez spawanie.
Stosowane będą również połączenia na gwint. Rurociągi instalacji c. o. w najwyższych punktach należy
odpowietrzyć, natomiast w najniższych punktach instalacji należy zamontować korki spustowe.
Izolacja termiczna:

Po sprawdzeniu szczelności instalacji rurociągi oczyścić i pomalować farbą do gruntowania termoodporną,
a następnie dwa razy emalią poliwynylową termoodporną do 120 oC. Wszystkie rurociągi izolować za
pomocą otulin termoizolacyjnych typu STEINONORM. 

VIII.2. Wewnętrzna instalacja gazowa
VIII.2.1. Projektowane rozwiązania – informacje ogólne

W istniejącym budynku jest rozprowadzona wewnętrzna instalacja gazowa. Odbiornikami gazu jest
podgrzewacz gazowy o mocy 5 kW, kuchenka gazowa o mocy 7 kW, taboret gazowy o mocy 9 kW. Z
związku z wymianą instalacji c.o. należy zamontować nowy dwufunkcyjny kocioł gazowy o mocy 38kW.
Kocioł należy zamontować w pomieszczeniu kotłowni, zgodnie załącznikiem graficznym. Instalację
gazową doprowadzającą do kotła należy wykonać z rur stalowych, atestowanych, czarnych bez szwu o
połączeniach spawanych zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur przewodowych, łączonych przez
spawanie. Urządzenie gazowe należy połączyć ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na stałe.
Przewody poziome należy prowadzić na powierzchni ścian co najmniej 10,0 cm od innych przewodów
instalacyjnych oraz w odległości 2cm na skrzyżowaniach z innymi przewodami. Zawór odcinający dopływ
gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w
miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego. Pomiar gazu
odbywać się będzie poprzez gazomierz G-6 umieszczony w szafce gazowej. Przed oddaniem instalacji do
użytku należy wykonać próbę szczelności.
VIII.2.2. Instalacja kotła gazowego 

Wysokość pomieszczenia, w którym można instalować aparaty gazowe powinna wynosić co najmniej
2.20m (w starym budownictwie 1,90m). Kubatura pomieszczeń, w których można instalować odbiorniki
gazu nie powinna być mniejsza niż 8,0m3 (w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z
tych pomieszczeń) oraz 6,5m3 w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania. 
Pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany kocioł gazowy posiada wymiary:
∗ Pomieszczenie o nr 02
- powierzchnia: 20,4m2

- wysokość: 2,3m

- kubatura: 46,92m3 
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6,5m3<46,92m3 
Warunek spełniony 
W związku z powyższym zachowane są niezbędne parametry projektowe pomieszczenia na montaż kotła
gazowego c.o. Wentylację wywiewną w tym pomieszczeniu należy wykonać do wskazanego przewodu
kominowego montując przy tym kratkę wywiewną nieregulowaną stale otwartą o wym. 14x21cm.
Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza z projektowanego kotła odbywać się będzie poprzez
przewód powietrzno-spalinowy poprowadzony w szachcie kominowym (zgodnie z opinią kominiarską).
Montaż przewodu powinien być zgodny z DTR i wytycznymi producenta. Kocioł gazowy musi być
przystosowany do spalania gazu GZ- 41,5.
VIII.2.3. Próba szczelności instalacji

Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności instalacji w obecności
przedstawiciela dostawcy gazu. Polega ona na napełnieniu przewodów sprężonym powietrzem o
nadciśnieniu 0,05 MPa. Próbę uważa się za udaną, jeżeli po wyrównaniu się temperatury powietrza
wewnątrz i zewnątrz przewodu manometr rtęciowy nie wykazuje spadku ciśnienia w ciągu 30 minut. Próby
szczelności odcinków instalacji prowadzonej przez pomieszczenia mieszkalne należy wykonywać na
ciśnienie 0,1MPa. Innym z podstawowych warunków przystąpienia do próby głównej szczelności instalacji
jest dostarczenie przez wykonawcę protokołów badania sprawności kanałów spalinowych i
wentylacyjnych. 
VIII.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej próbie szczelności rurociągi należy zabezpieczyć przed korozją przez
dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie (nie później niż po 4 godzinach od oczyszczenia)
farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby podkładowej nałożyć warstwę farby
nawierzchniowej w kolorze żółtym. Roboty te należy wykonać w temperaturze powietrza minimum 10°C i
wilgotności nie większej niż 75%.

VIII.3. Uwaga
Podane w projekcie nazwy producentów, materiałów i urządzeń należy traktować jako przykładowe.
Wykonawca może zaoferować materiały i urządzenia równoważne, o takich samych parametrach 
technicznych i jakościowych. Zaproponowane zamienniki należy przedłożyć do akceptacji 
Inwestora, Projektantów oraz Inspektora nadzoru. 

IX. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IX.1. Zakres opracowania
Część elektryczna projektu swym zakresem obejmuje:
- instalację elektryczną siły,
- instalację elektryczną gniazd wtykowych,
- instalację elektryczną oświetlenia,
- tablicę rozdzielczą

IX.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmian w instalacji elektrycznej rozbudowy 
Wiejskiego Domu Kultury w Borui Kościelnej w związku z dobudową tarasu zadaszonego.

IX.3. Charakterystyka elektroenergetyczna                         
Dla tablicy rozdzielczej TR-G
- Napięcie zasilania Un=400/230V 
- Moc zapotrzebowana Pz=10,20kW 
- Moc zainstalowana Pi= 19,50kW

_______________________________________________________________________________________________
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Wypoczynkowa 5a, tel: 602396140 



27
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA W NOWYM TOMYŚLU

_______________________________________________________________________________________________

IX.4. Tablice rozdzielcze
Istniejącą tablicę rozdzielczą główną TG należy wymienić na nową z obudową typu RW-4NN OT3F+36S
prod. Firmy Kubiak. Do nowej tablicy TG należy przenieść istniejący licznik energii czynnej oraz
wszystkie zabezpieczenia zaprojektowane w projekcie instalacji elektrycznych dot. przebudowy,
rozbudowy a także zmian wprowadzonych w projekcie budowlanym nr 18/2010 z 10.2010r. Istniejące
zabezpieczenia należy zamienić na nowe typu R300 o takich samych wartościach wyłączenia. Szczegóły
tablicy TG pokazano na rys.1/E.

IX.5. Instalacja siły i gniazd wtykowych
Instalację siły do zasilania rozdzielni zewnętrznej TR-Z zaprojektowano przewodem kabelkowym typu 
YDY 5x6mm2-1kV układanym pod tynkiem. Obwody gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami 
typu YDYP3x2,5mm2-750V układanymi pod tynkiem. Na tarasie gniazda montować na wysokości 0,3m od
posadzki. W kuchni i sanitariatach gniazda montować na wysokości 1,2m od posadzki. Na tarasie oraz na 
zewnątrz budynku stosować osprzęt szczelny. Szczegóły prowadzenia instalacji siły i gniazd wtykowych 
pokazano na rys.2/E. 

IX.6. Instalacja oświetlenia
Wprowadzono również następujące zmiany w oświetleniu:
- Instalację oświetlenia tarasu w domu kultury zaprojektowano oprawami oświetleniowymi ledowymi 
sufitowymi z kloszem białym. 
- Oświetlenie „Sali widowiskowej” zostało przeprojektowane na oprawy ledowe montowane w suficie 
podwieszanym.
- Dodano oprawy oświetleniowe zewnętrzne oświetlające teren parkingu, teren  przed tarasem oraz 
oświetlenie nad wejściem głównym do budynku. Oprawę oświetlającą parking należy zainstalować na 
ścianie budynku na wysięgniku rurowym. Wszystkie zaprojektowane instalacje oświetlenia zasilane będą z 
tablicy TG.  Instalacje oświetlenia  należy ułożyć pod tynkiem  przewodami typu  YDYPżo 2x1,5mm2-750V 
i YDYPżo 3x1,5mm2-750V. Wyłączniki instalować na wysokości 1,4m od podłogi. We wszystkich 
pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnątrz budynku stosować osprzęt  szczelny. Natężenie oświetlenia 
przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1, PN-EN60598-2-22 i PN-EN 1838. Szczegóły oświetlenia 
pokazano na rys.1/E i 2/E.

IX.7. Ochrona przeciwporażeniowa
Zgodnie z normą PN-91/E-05009 jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym projektuje się 
SZYBKIE  WYŁĄCZENIE  ZASILANIA ( zastosowanie przewodu neutralnego N, przewodu ochronnego 
PE, połączeń wyrównawczych miejscowych i głównych, wyłączników różnicowo-prądowych oraz 
wyłączników instalacyjnych ). Dostępne części przewodzące, normalnie nie będące pod napięciem i 
metalowe konstrukcje  należy połączyć z przewodem wyrównawczym. 

IX.8. Uwagi
∗ Wykonanie instalacji elektrycznych ściśle koordynować z branżą budowlaną i instalacyjną.
∗ Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.
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