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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Umowa z Inwestorem. 

1.2. Mapa do celów projektowych 

1.3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

1.4. Uzgodniony program użytkowy z inwestorem 

1.5. Wizja lokalna 

1.6. Obowiązujące przepisy i normy 

2. Cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest: 

 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, REMONT I PRZEBUDOWA 

BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZKOWIE NA 

POTRZEBY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DZIENNEGO 

DOMU POMOCY ORAZ CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH  w 

ramach projektu: utworzenie i funkcjonowanie DDP oraz CUŚ 

świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe 

na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy 

Izbica Kujawska. 

Projekt obejmuje swym zakresem tylko parter budynku oraz 

wykonanie podjazdu dla osób nie pełnosprawnych wraz z remontem 

schodów wejściowych które będą dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych,  wymianę instalacji c.o. wraz z kotłem 

węglowym zlokalizowanego w piwnicy na ekologiczny kocioł z 

podajnikiem opalany paliwem węglowym typu ekogroszek. 

PROJEKT NIE WYMAGA OPRACOWYWANIA CHARAKTERYSTYKI 

ENERGETYCZNEJ BUDYNKU, GDYŻ BUDYNEK OBIETY INWESTYCJĄ I PARK 

DWORSKI WPISANO DO EWIDENCJI ZABYTKÓW WOBEC CZEGO OBIĘTY 

JEST OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ . 
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Informacja w zakresie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania innych 

źródeł energii (OZE) 

3. Dane ogólne i zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

3.1. Zagospodarowanie terenu działki wraz z infrastrukturą techniczną na 

mapie do celów projektowych skala 1:500 

3.2. Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania: 

BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZKOWIE NA 

POTRZEBY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DZIENNEGO 

DOMU POMOCY ORAZ CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH. 

4. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowości Szczkowo 

DZ.NR 82/2, Obręb Muchówek, gmina Izbica Kujawska. Zespół 

dworski został pobudowany w 1929r., w ostatnim czasie pełnił 

funkcję szkoły podstawowej. Działka o powierzchni 197 310 m2 jest 

uzbrojona z dostępem do drogi publicznej. Teren częściowo 

utwardzony z przewagą terenów zielonych niskich oraz wysokich 

będących częścią parku z XIX w. Działka równa ze spadkiem w 

kierunku zachodnim. Na działce w bliskim otoczeniu budynku 

zlokalizowany jest plac zabaw oraz boisko sportowe. Oprócz dworu 

na działce znajdują się piwnice będące częścią zespołu dworskiego. 

Działka ogrodzona siatką stalową z główną stalową bramą 

stanowiącą wejście na teren obiektu. Wjazd na działkę z istniejącej 

drogi. Przedmiotowy obiekt bezpośrednio sąsiaduje z budynkiem 

mieszkalnym nie będący objętym niniejszym opracowaniem. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie działki zachowuje istniejący wjazd, 

teren utwardzony, wejście do budynku, miejsce na śmietniki oraz 

zieleń.  
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Zmiany dotyczyć będą: 

 wykonania utwardzonego jednego miejsca postojowego dla osób 

niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m wraz z oznaczeniem 

graficznym, 

 wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych –podjazd 

stalowy, pokryty kratownicami w spadku 5,5%; szerokość 

płaszczyzny ruchu 1,2 m w świetle przejazdu; krawężniki o 

wysokości co najmniej 0,07 m; obustronne poręcze umieszczone 

na wysokości 0,75, 0,9 i 1,1 m od płaszczyzny ruchu, przy czym 

odstęp między nimi w granicach od 1 m do 1,1 m; poręcze 

przedłużone o 30cm przed początkiem i końcem biegu; długość 

poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni co 

najmniej 1,5m. 

6.  Bilans powierzchni terenu 

Powierzchnia działki:     197 310 m2  100 % 

Powierzchnia zabudowy – stan istniejący:  303,67  m2  0,15 % 

Powierzchnia utwardzona istniejąca:   226,0 m2  0.11 % 

Powierzchnia utwardzona projektowana:    18,00 m2  0.01 % 

Podjazd dla osób niepełnosprawnych:  42,67 m2  0.02 % 

Powierzchnia czynnie biologicznie:    196 720 m2  99.70 % 

 

7. Uzbrojenie terenu 

7.1. Przyłącze wodne –  

Istniejące. 
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7.2. Odprowadzenie wód opadowych –  

Istniejące, powierzchniowo na teren działki. 

7.3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych  

Istniejące do istniejącego zbiornika bezodpływowego. 

7.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną  

Z istniejącego przyłącza. 

7.5. Śmieci  

Odpadki i śmieci komunalne gromadzone w pojemnikach w 

istniejącym wyznaczonym miejscu na odpadki i wywożone na 

wysypisko śmieci. 

8. Ustalenia dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury 

Obiekt wpisany jest do rejestru WUOZ Delegatura we Włocławku 

znak: WUOZ/DW/DE.4153?645/2010 z dnia 03.12.2010 r. 

9. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji nie jest położony na obszarze objętym wpływami 

eksploatacji górniczej. 

10. Ustalenia dot. Ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

Teren nie znajduje się w granicach obszarów chronionych, nie 

wymaga się uzyskania decyzji środowiskowej, ponieważ inwestycja 

nie będzie w sposób szczególny oddziaływać na środowisko. 

11. Oddziaływanie na otoczenie 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce 

nr 82/2 obręb ewidencyjny Helenowo gmina Izbica Kujawska – art. 

3 pkt 20 oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo  Budowlane. 
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Obszar oddziaływania projektu ogranicza się wyłącznie do dz. nr 

82/2 obręb ewidencyjny Helenowo gmina Izbica Kujawska. 

Podstawa Prawna: 

RMI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. ( Dz.U. nr 75, poz. 

690 zpóż. zmianami). 

12. Informacja w zakresie analizy możliwości racjonalnego 

wykorzystania innych źródeł energii (OZE) 

Dla domów o małej powierzchni użytkowej wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii jest nieopłacalne. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Informacje ogólne 

Projekt budowalny dotyczy ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, 

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W SZCZKOWIE NA POTRZEBY BUDYNKU 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DZIENNEGO DOMU POMOCY ORAZ 

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH  w ramach projektu: 

utworzenie i funkcjonowanie DDP oraz CUŚ świadczącego usługi 

prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób 

niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Izbica Kujawska. 

2. Opis stanu istniejącego 

W lutym 2020 roku przeprowadzono oględziny budynku Szkoły 

w Szczkowie zlokalizowanego w miejscowości Szczkowo dz. nr 

82/2 gmina Izbica Kujawska. Obiekt do 2016r. pełnił funkcję 

szkoły podstawowej. Istniejący stan został udokumentowany 

fotograficznie. Przedmiotowy budynek jest obiektem 

podpiwniczonym, z jedną kondygnacją nadziemną oraz 

poddaszem nieużytkowym. Dwór jest wykonany w technologii 

tradycyjnej. Kondygnacje piwnic murowane są głównie z ciosów 

kamiennych licowanych od wnętrza cegłą. Ściany kondygnacji 

nadziemnych wykonane są z cegły na zaprawie wapiennej. 

Ściany oraz zamurowania zostały zrealizowane z cegły pełnej na 

zaprawie cementowo-wapiennej. Z przeprowadzonej wizji 

lokalnej wynika, że stropy nad piwnicą są łukowe z cegły typu 

„Kleina”. Oparcie stanowią belki stalowe lub mury. Nad 

parterem stropy zostały wykonane w technologii drewnianej 

pokrytej tynkiem wapiennym. Ściany działowe zrealizowane z 

cegły na zaprawie cementowo – wapiennej. Dach jest wykonany 

w konstrukcji drewnianej. Pokrycie stanowi papa 
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termozgrzewalna. Konstrukcja dachu jest nieocieplona. Wyniki 

analizy materiałów źródłowych oraz ocenę stanu istniejącego 

poszczególnych elementów budowlanych przedstawiono w 

ekspertyzie technicznej. Budynek wyposażony w istniejącą 

instalację odgromową. 

3. Opis stanu projektowanego 

Zaprojektowano przebudowę oraz adaptację pomieszczeń 

istniejącego budynku na DDP oraz CUŚ świadczącego usługi prawne, 

informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób 

niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Izbica Kujawska 

oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

Wprowadzone zmiany przedstawiono na rysunkach.  

Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych przedstawiono poniżej. 

Projekt obejmuje swym zakresem tylko parter budynku wraz z 

wymianą instalacji c.o. i kotła węglowego zlokalizowanego w piwnicy 

na ekologiczny kocioł z podajnikiem opalany paliwem węglowym 

typu ekogroszek oraz wykonanie podjazdu dla osób nie 

pełnosprawnych i remont schodów wejściowych które będą 

dostosowane do osób niepełnosprawnych. 

 

3.1. Roboty rozbiórkowe  

Przewiduje się rozbiórkę ściany między łazienką (pom. 04) i 

korytarzem (pom. 03). Demontaż obejmuję również część warstw 

wykończeniowych podłóg (gumolit, panele) oraz stolarkę drzwiową 

wewnętrzną. Elementy demontowane i rozbierane przedstawiono na 

rysunkach. 
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3.2. Roboty instalacyjne i sanitarne 

3.2.1. Instalacje sanitarne, wod-kan i c.o. 

        Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji ciepłej i zimnej 

wody użytkowej; instalacji kanalizacji sanitarnej;  wymiany instalacji 

c.o. wraz z zmianą lokalizacji poszczególnych grzejników; wymiana: 

kotła węglowego na kocioł ekologiczny na paliwo stałe ekogroszek  o 

mocy 25kW wraz wyposażeniem oraz zbiornika c.w.u. o pojemności 

V=140 dm3 wraz z wyposażeniem.  

 

Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej. 

        Projektuje się podłączenia nowych przyborów sanitarnych do 

istniejącej instalacji wodociągowej. Trasa rozprowadzenia 

przewodów pokazano na rzutach kondygnacji. Przewody c.w.u. 

cyrkulacji i z.w.u. wykonać z rur miedzianych. Na całej długości 

przewodów zastosować izolację termiczną i przeciw roszeniową. 

Instalacje prowadzić w bruzdach ściennych lub zabudować płytami 

GK. Przewody należy prowadzić po ścianach, pod stropem lub przy 

podłodze. Zasady montażu rur zgodnie z wymaganiami producenta. 

Wewnątrz budynku przewody układać w kierunkach prostopadłych i 

równoległych do najbliższych ścian, ze spadkiem umożliwiającym 

odwodnienie instalacji a także możliwość jej odpowietrzania przez 

najwyżej położone punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość 

układania odcinków przewodów bez spadków, jeżeli opróżnianie z 

wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

Minimalne odległości przewodów instalacji wodociągowej od 

zewnętrznej powierzchni rury lub jej otuliny od instalacji 

elektrycznej powinna wynosić co najmniej 0,5 m przy układaniu 

równoległym i 0,05 m w miejscu skrzyżowań. Przewody izolować 

cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacją typu prefabrykowanego z 

polietylenu. Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. Nr. 75, poz 690). Przy założeniu, że budynek w 

okresie zimowym będzie ogrzewany, grubość izolacji rur wody 

zimnej ma być nie mniejsza niż 13mm. Dla wody ciepłej o średnicy 

wewnętrznej: do Ø22 – 20 mm, od Ø22 do Ø35 – 30 mm, od Ø35 

do Ø100 izolacja równa średnicy wewnętrznej. Przy przejściu rury 

przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 

przez ścianę) należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja 

ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 

budowlanej. Powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o 

około 2 cm z każdej strony. Przejście rury przewodu przez przegrodę 

w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego 

przewodu. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej 

wody powinien być podłączony z lewej strony. Instalacje i 

urządzenia stanowiące techniczne wyposażenie budynku nie 

powinny powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań, 

utrudniających eksploatację lub uniemożliwiających ochronę 

użytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem. Przewody 

poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów 

instalacji wody ciepłej i instalacji ogrzewczej. Zabrania się 

prowadzenia przewodów wodociągowych powyżej przewodów 

elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wody od przewodów 

elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. Wszelkie materiały do wody 

pitnej powinny mieć świadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z 

wodą do picia. Elementy instalacji i urządzenia powinny odpowiadać 

normom przedmiotowym lub posiadać świadectwo o dopuszczeniu 

do stosowania w budownictwie. Po wykonaniu i dokładnym 

przepłukaniu rurociągi przed oddaniem do eksploatacji należy 

poddać próbie szczelności na ciśnienie robocze 1,5 razy większe od 

maksymalnego ciśnienia - 0,9 MPa. Po stwierdzeniu szczelności 
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instalacji można przystąpić do izolacji przewodów i układania 

posadzki. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej. 

        Wewnętrzną kanalizację sanitarną wykonać wg. rys. nr 31. 

Kanalizacja sanitarna odprowadza: - ścieki bytowe z sanitariatów i 

pomieszczeń gospodarczych. Odprowadzenie ścieków sanitarnych 

nastąpi w sposób grawitacyjny poprzez: - podejścia od przyborów - 

projektowane piony kanalizacyjne zakończone rurami wywiewnymi - 

przewody odpływowe prowadzone pod posadzkowo pod podłogą - 

odprowadzenie ścieków  do istniejącego szamba. Projektowane 

piony zostaną obudowane. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej 

poprzez piony wyprowadzone ponad dach budynku. W dolnej części 

pionów zamontować czyszczaki. Piony niewyprowadzone ponad dach 

zakończyć zaworem napowietrzającym. Przewody kanalizacyjne 

układać przy zachowaniu warunku dotyczącego spadków 

minimalnych:  Ø 110 – 2,0 % podejścia do przyborów – 2,0 % 

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana zostanie 

z rur polipropylenu PP-B o średnicy 0,05; 0,075; 0,11; m. Przy 

układaniu przewodów należy zachować wytyczne montażu 

producenta. Instalację kanalizacji wewnętrznej podposadzkową 

należy wykonać z rur PCV kielichowych w systemie kanalizacji 

zewnętrznej. 7 Wszystkie wpusty podłogowe muszą być 

zastosowane w wykonaniu z zamknięciem wodnym. Podejścia 

kanalizacyjne do przyborów, których miejsce lokalizacji powoduje 

znaczne oddalenie od pionów należy wyposażyć w zawory 

napowietrzające. Przy przejściu przewodów kanalizacyjnych przez 

ściany należy zastosować kołnierze uszczelniające. Przejścia przez 

strefy p.poż wykonać w odpowiednich kołnierzach ogniochronnych. 

Odcinki poziomych przewodów biegnących w warstwie gruntu należy 

układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Przygotowanie 
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podłoża oraz zasypanie przewodów wykonać zgodnie z normami 

oraz wytycznymi producenta. Ścieki sanitarne z budynku 

odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przyłącz 

wg osobnego opracowania nieobjęte wnioskiem. Wykonaną 

instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej podlega odbiorom 

międzyoperacyjnym, technicznym częściowym oraz technicznym 

końcowym a także badaniom odbiorczym a w szczególności badaniu 

szczelności. Próby i odbiory wykonać w oparciu o wytyczne zawarte 

w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 12. 

 

Wymiana kotła węglowego i zasobnika c.w.u wraz z osprzętem oraz 

instalacji c.o.gezwjnikowej. 

Wymianę przewodów c.o., kotła i zasobnika c.w.u. wykonać wg. 

rysunków podanych w projekcie. 

Rurociągi i ich prowadzenie.  

Instalację c.o. grzejnikowego wykonać z rur i kształtek stalowych, 

zewnętrznie ocynkowanych, cienkościennych o połączeniach 

zaciskanych w technologii Press z uszczelnieniem O-ringowym i 

trójpunktowym systemem zacisku typu M. Piony oraz gałązki 

grzejnikowe prowadzone są bez izolacji po wierzchu ścian. Projekt 

przewiduje wykorzystanie w większości istniejących tras przewodów 

po uprzednim zdemontowaniu starych rur. Rury układać z 

minimalnym spadkiem 0,3%pod stropem piwnicy w kierunku 

kotłowni lub w kierunku przeciwnym do odpowietrzeń. Elementy 

systemu należy mocować bezpośrednio do stropów lub ścian 

murowanych za pomocą kotew stalowych. Pozostałe przewody o 

średnicach równych i mniejszych niż φ28 dopuszcza się mocować 

bezpośrednio do ścian i stropów za pomocą uchwytów pojedynczych 

i podwójnych PCV do rur. 
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Przejścia rurociągów przez ściany należy wyposażyć w tuleje 

ochronne pozwalające na swobodne ruchy termiczne. Całość 

instalacji c.o. wykonać z rur stalowych, zewnętrznie ocynkowanych, 

cienkościennych z łącznikami zaciskowymi w technologii Press, 

materiał wg DIN EN 10305-3. Przy montażu instalacji przestrzegać 

wytycznych producenta rur oraz „Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne 

i Przemysłowe.”  

Kompensacja przewodów.  

Kompensację przewodów przewidziano poprzez naturalne załamania 

trasy (kolana) oraz wydłużki U-kształtne. Należy pamiętać przy 

przejściach przez przegrody budowlane o wykonaniu tulei oraz 

elastycznym wypełnieniu przestrzeni między przewodem a ściankami 

tulei. Tuleje osłonowe powinny być o dwie średnice większe w celu 

uniknięcia kontaktu przewodu c.o. z rurą osłonową. W miejscach 

zaprojektowanych punktów stałych stosować obejmy metalowe z 

gumową wkładką, umożliwiające dokładne i pewne ustabilizowanie 

rury na całym obwodzie; obejma powinna być maksymalnie 

zaciśnięta na rurze; pozostałe podpory powinny pełnić rolę podpór 

przesuwnych. 

Izolacje termiczne  

Izolację termiczną wykonać na poziomach zasilających i powrotnych 

na poziomie piwnicy i przejściach przez przegrody budowlane; 

pozostałe przewody, tj. piony, krótkie poziomy oraz gałązki 

grzejnikowe nieizolowane, niemalowane. Na głównych poziomach 

stosować izolację z pianki poliuretanowej w osłonie PCV. Otuliny 

muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Grubości izolacji podano 

poniżej: 
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 φ64x1,5 mm - 40 mm φ54x1,5 mm - 40 mm 10 φ42x1,5 mm - 30 

mm φ35x1,5 mm - 30 mm φ28x1,5 mm - 30 mm φ22x1,5 mm - 25 

mm φ18x1,5 mm - 25 mm φ15x1,2 mm - 25 mm  

W przejściach przez przegrody budowlane w tulejach stosować 

izolację z pianki polietylenowej gr. 13,0 mm. Należy kolorystycznie 

zróżnicować rurociągi zasilające i powrotne (wykonać kolorowe 

oznaczenia graficzne). * Armatura.  

Jako armaturę odcinającą na odgałęzieniach należy zastosować 

zawory odcinające kulowe dla instalacji grzewczych, p = 1,0 MPa, t 

= 100°C.  

Na rurach przyłącznych zasilających należy zamontować zawory 

termostatyczne proste z nastawą wstępną. Stosować głowice 

termostatyczne przeznaczone do stosowania miejscach 

ogólnodostępnych z pierścieniem antykradzieżowym, z blokadą 

nastawy – w korytarzach jadalni. Pozostałe głowice w wykonaniu 

standardowym. Na rurach przyłącznych powrotnych należy 

zamontować śrubunki proste lub kątowe z odcięciem przepływu.  

Regulacja zładu.  

Regulacja zładu odbywa się poprzez ustawienie nastaw wstępnych 

przy zaworach termostatycznych na grzejnikach. Nastawy 

elementów regulacyjnych wykonać po przeprowadzeniu prób 

instalacji oraz jej kilkakrotnym przepłukaniu.  

Elementy grzejne.  

Przewidziano wymianę istniejących grzejników stalowych typu Favier 

na grzejniki konwekcyjne, stalowe, płytowe typu K – podejście z 

boku, pozostałe grzejniki do wykorzystania wg rysunków instalacji 

c.o. Powierzchnie boczne grzejników obudowane osłonami, 

powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill – zgodne z deklaracją 

zgodności z PN-EN 442, kolor RAL 9010 śnieżnobiały, maksymalne 

ciśnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza 110°C. 

Grzejniki mocować do ściany elementami systemowymi producenta 
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w odległości nie mniejszej niż 10 cm pod powierzchnią parapetu i nie 

niżej niż 12 cm od posadzki.  

Odpowietrzenia i spusty.  

Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji przy użyciu 

indywidualnych odpowietrzników automatycznych dn15 znajdujących 

się w najwyższych punktach instalacji (na zakończeniach pionów) 

oraz w kotłowni. Odpowietrzniki należy poprzedzić kulowym 

zaworem odcinającym dn15. Każdy z elementów grzejnych posiada 

zabudowany własny indywidualny odpowietrznik ręczny. 

Odwodnienie instalacji c.o. przewidziano w kotłowni do studni 

schładzającej.  

Zabezpieczenia antykorozyjne.  

Wszystkie stalowe elementy instalacji (tuleje, elementy kotłowni) 

zabezpieczyć antykorozyjnie wg instrukcji KOR 3A.  

Zabezpieczenie instalacji.  

Instalacja jest zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia i objętości 

przez zastosowanie zamkniętego naczynia przeponowego wg. 

rysunków.  

Próby i odbiory. 

Próby i odbiory instalacji należy przeprowadzić zgodnie z 

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

Ogrzewczych” – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL–Zeszyt 

6.12  

 

            Istniejący kocioł, zasobnik c.w.u. i instalację c.o. należy 

zdemontować. Projektuje się wymianę kotła na paliwo stałe : eko-

groszek o mocy 25 kW z koszem zasypowym paliwa i podajnikiem 

automatycznym, wodny, stalowy z palnikiem retortowym i 

elektronicznie sterowanym. Kocioł z paleniskiem retortowym jest 

nowoczesnym i wysokoefektywnym urządzeniem grzewczym z 

górnym spalaniem i koszem zasypowym. Kocioł izolowany jest 
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materiałem izolacyjnym i osłonięte od zewnątrz panelami 

izolacyjnymi wykonanymi z blachy ocynkowanej, malowanej 

proszkowo. Kocioł pracuje wykorzystując automatyczne podawanie 

paliwa do komory paleniskowej, pracą kotła steruje programator. 

Paliwo do procesu spalania doprowadzane jest samoczynnie z 

usytuowanego obok kotła kosza zasypowego. Proces spalania 

następuje w specjalnym palniku, żeliwnej retorcie. Proces spalania 

podawanego paliwa następuje z udziałem tlenu dostarczanego 

wentylatorem nadmuchowym. Popiół powstający w końcowym cyklu 

procesu spalania przemieszcza się na obrzeże retorty, po czym 

samoczynnie spada do szuflady znajdującej się w komorze 

popielnika. Programator dokonuje ciągłych pomiarów temperatury i 

na ich podstawie dostarcza porcje paliwa do kotła. Obsługa kotła 

polega na okresowym napełnianiu kosza zasypowego paliwem i 

opróżniania szuflady z popiołu. Projektowany kocioł jest kotłem 

wodnym niskotemperaturowym i nie podlega rejestracji w 

rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Przeznaczony jest do 

pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z obiegiem 

wymuszonym systemu zamkniętego, posiadającego zabezpieczenia 

zgodne z wymaganiami PN-91/B-02414 dotyczącymi zabezpieczeń 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. Kocioł winien posiadać 

atest ekologiczny oraz świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5. 

Projektowana kotłownia pracowała będzie na potrzeby wewnętrznej 

instalacji c.o. budynku, w którym jest zlokalizowana oraz 

przygotowania c.w.u. Czynnikiem grzejnym będzie woda o 

parametrach 80/60*C. Instalacja kotłowa pracowała będzie w 

systemie zamkniętym. Instalacja c.o. do wymiany. Obieg 

centralnego ogrzewania wymuszony będzie za pomocą 

projektowanej pompy. Schemat połączenia wszystkich urządzeń 

pokazano na schemacie technologicznym (patrz rys. nr 35). Kocioł i 

instalacja c.o. pracować będzie w układzie otwartym zgodnie z PN-
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91/B-02414. Przewody instalacji c.o. niezbędne do podłączenia kotła 

zaprojektowano z rur stalowych przewodowych łączonych przez 

spawanie. Po zakończeniu montażu wykonać próbę szczelności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie przewody stalowe 

oczyścić z nalotów korozyjnych zgodnie z wymogami PN-70/H-

97051 i zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie emalią 

poliwinylową termoodporną (np. o symbolu 7764-654-856). 

Wszystkie przewody w kotłowni po zmontowaniu i próbie 

hydraulicznej oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym zaizolować 

termicznie otulinami z pianki PE grubości 20 mm. Temperatura wody 

w instalacji c.o. regulowana będzie automatycznie według nastawy 

układów regulacyjnych z możliwością nastaw czasowych i 

kompensacją temperatury zewnętrznej za pomocą sterownika 

pogodowego. Obieg wody do instalacji c.o. pompowy. Przed nowymi 

pompami zamontować filtry siatkowe. Wielkość urządzeń oraz 

schematy połączeń pokazano w części graficznej opracowania. 

Kotłownia wentylowana będzie grawitacyjnie. Nawiew do kotłowni 

zetowy. Spaliny z kotłów odprowadzić do istniejącego komina 

poprzez projektowany czopuch. Do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej przyjęto wymianę istniejącego podgrzewacza na 

podgrzewacz  pojemnościowy o poj. V=140 dm3 z jedną wężownicą 

i grzałką elektryczną.  

        Wytyczne branżowe: 

        Ściany kotłowni o odporności ogniowej min. 60 min, drzwi 

zewnętrzne o odporności ogniowej 30 min.; drzwi do kotłowni 

ognioodporne o klasie odporności ogniowej EI 30; ściany kotłowni 

zmywalne, posadzkę wyłożyć terakotą; przejścia przewodów przez 

ściany i stropy w osłonach z materiałów niepalnych; zainstalować 

układ regulacji pogodowej wg wytycznych producenta. 

Pomieszczenie kotłowni należy zaopatrzyć w gaśnicę proszkową  

        2 kg. Należy ją umieścić w pobliżu wejścia w miejscu  
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        oznaczonym, łatwo dostępnym, z daleka od źródeł ciepła.  przejścia 

instalacji z kotłowni uszczelnić szczeliwem o klasie odporności EI 

120. 

       Uwagi końcowe  

        Instalację centralnego ogrzewania dokładnie przepłukać i poddać 

próbie na ciśnienie. Po wykonaniu prób ciśnieniowych przeprowadzić 

prace regulacyjno - rozruchowe.  

        Pierwszy rozruch kotła zgłosić autoryzowanemu serwisowi 

        Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy 

uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 

        Całość robót wykonać z zachowaniem przepisów BHP i ppoż., 

zgodnie z projektem oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

        Po wykonaniu instalacji, dokonać regulacji i odbioru, zgodnie z 

normą PN-78/B-10440. 

3.2.2. Instalacje elektryczne 

Przewiduje się kompletną wymianę całej instalacji elektrycznej 

wewnętrznej wg. odrębnego opracowania. 

3.3. Roboty budowlane wewnętrzne 

W celu dostosowania obiektu na potrzeby budynku użyteczności 

publicznej dziennego domu pomocy oraz centrum usług 

środowiskowych projektuje się wydzielenie dwóch łazienek, 

ogólnodostępnej oraz dla osób niepełnosprawnych. Ściana 

oddzielająca łazienki z lekkiej obudowy. Projektuje się nowe ściany 

działowe z pustaków gazobetonowych gr. 12 cm. Planuje się 

wykonanie otworów drzwiowych w istniejących ścianach oraz 

zamurowanie części otworów drzwiowych. Zabezpieczenie stropów 

we wszystkich pomieszczeniach do odporności ogniowej REI30. 

Modernizacja obejmuje wymianę warstw wykończeniowych 

posadzek, wymianę stolarki drzwiowej, naprawę uszkodzonych 

tynków wewnętrznych i pokrycie ścian powłoką malarską. Projektuje 
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się drzwi zewnętrzne Dz1 w istniejącym wiatrołapie pom. 0.00 wraz z 

oryglowaniem. Ściany klatki schodowej do piwnicy dostosować do kl. 

REI60. 

3.3.1. Pomieszczenie 0.00 – Przedsionek  

Wykonanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych od strony 

podjazdu wraz z oryglowaniem i ścianką zewnętrzną. 

3.3.2. Pomieszczenie 0.01 – Korytarz 

 Wydzielenie pomieszczenia 02 – WC dla personelu, 

 Wymiana stolarki drzwiowej,  

 Malowanie ścian,  

 Zabezpieczenie stropu do REI30. 

3.3.3. Pomieszczenie 0.02 – WC dla personelu 

 Ściany pokryte glazurą,  

 Drzwi wg zestawienia stolarki,  

 Sufit zabezpieczyć do REI30.  

Wyposażenie: 

 Umywalka 60 cm z otworem, z przelewem, 

 Bateria umywalkowa, np. Klaudi Zenta, 

 WC kompaktowe, 

 Szczotka WC, 

 Dozownik metalowy na mydło, 

 Pojemnik metalowy na ręczniki papierowe, 

 Kosz na śmieci, 

 Szafka 

 Lustro o wymiarach 80x120cm 

3.3.4. Pomieszczenie 0.03 – Pomieszczenie gospodarcze 

Wyposażenie: 

 Szafka 

 Zlew z blachy k.o.  1-komorowy z otworem, z przelewem, 

 Bateria zlewozmywakowa z ruchomą wylewką 

 Zawór czerpalny ze złączką do węża 

3.3.5. Pomieszczenie 0.04 – Korytarz 
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 Sufit zabezpieczy do REI30, 

 Malowanie ścian. 

3.3.6. Pomieszczenie 0.05 – Pokój pielęgniarki 

 Malowanie ścian, 

 Drzwi wg zestawienia stolarki,  

 Sufit zabezpieczyć do REI30.  

Wyposażenie: 

 Biurko, 

 Dwa fotele, 

 Szafka na ubranie,  

 Regał 

 Kosz na śmieci 

3.3.7. Pomieszczenie 0.06 – WC dla kobiet i osób 

niepełnosprawnych 

 Ściany pokryte glazurą,  

 Posadzka pokryta glazurą, 

 Drzwi wg zestawienia stolarki,  

 Sufit zabezpieczyć do REI30.  

Wyposażenie: 

 Umywalka 60 cm z uchwytami dla osób niepełnosprawnych, 

 Bateria umywalkowa, dla osób niepełnosprawnych, 

 WC kompaktowe dla osób niepełnosprawnych  

 Dozownik metalowy na mydło, 

 Pojemnik metalowy na ręczniki papierowe, 

 Kosz na śmieci, 

 Lustro o wymiarach 80x80cm, 

 Niski brodzik prysznicowy 90x90 cm antypoślizgowy zabudowa 

równa z posadzką 

 Uchwyt  

 



 

22 

 

 Krzesełko składane pod prysznic, np. Ravak Ovo B clear 

B8F0000015, 

 Poręcz prysznicowa jednoramienna, 60x110cm, np. LEHNEN, 

 Bateria prysznicowa np. Klaudi, 

 Poręcz stała na ścianie x4 np. LEHNEN CONCEPT PRO  

 Szczotka WC 

3.3.8. Pomieszczenie 0.07 – WC męskie 

 Ściany pokryte glazurą,  

 Posadzka pokryta glazurą, 

 Drzwi wg zestawienia stolarki,  

 Sufit zabezpieczyć do REI30.  

 Białe kabiny WC na okuciach ze stali nierdzewnej, 

Wyposażenie: 

 Umywalka x2 np. Koło TRAFFIC 60 cm z otworem, z 

przelewem, 

 Bateria x2 umywalkowa, np. Klaudi Zenta, 

 2x WC kompaktowe, 

 Szczotka WC x2, 

 Dozownik metalowy na mydło x2, 

 Pojemnik metalowy na ręczniki papierowe, 

 Kosz na śmieci, 

 Szafka 

 Lustro o wymiarach 100x120cm, 

 2x Pisuar NOVA PRO FELIX dopływ z tyłu, odpływ poziomy 

 Zawór czerpalny ze złączką do węża 

3.3.9. Pomieszczenie 0.08 – Pomieszczenie relaksu 

 Malowanie ścian, 

 Drzwi wg zestawienia stolarki,  

 Wymiana paneli podłogowych,  

 Sufit zabezpieczyć do REI30.  
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Wyposażenie: 

 2x sofa rozkładana 90x200cm, 

 2x stolik o wymiarach min. 70x90 

 4x fotel, 

 TV, 

 Szafka RTV, 

 Regał 

3.3.10. Pomieszczenie 0.09 – Korytarz 

 Posadzka pokryta glazurą, 

 Malowanie ścian, 

 Drzwi wg zestawienia stolarki,  

 Sufit zabezpieczyć do REI30.  

3.3.11. Pomieszczenie 0.10 – Biuro 

 Malowanie ścian, 

 Drzwi wg zestawienia stolarki,  

 Wymiana paneli podłogowych,  

 Sufit zabezpieczyć do REI30.  

Wyposażenie: 

 2x Biurko, 

 2x krzesło, 

 Szafka na ubranie,  

 Regały, 

 Kosz na śmieci 

3.3.12. Pomieszczenie 0.11 – Biuro 

 Malowanie ścian, 

 Drzwi wg zestawienia stolarki,  

 Wymiana paneli podłogowych,  

 Sufit zabezpieczyć do REI30.  

Wyposażenie: 

 2x Biurko, 

 2x krzesło, 
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 Szafka na ubranie,  

 Regały, 

 Kosz na śmieci 

3.3.13. Pomieszczenie 0.12 – Jadalnia 

 Malowanie ścian, 

 Posadzka pokryta glazurą, 

 Drzwi wg zestawienia stolarki,  

 Wymiana paneli podłogowych,  

 Sufit zabezpieczyć do REI30.  

Wyposażenie: 

 5x stoły o wymiarach min. 120x80cm, 

 19 krzeseł, 

3.3.14. Pomieszczenie 0.13 – Pomieszczenie terapii 

indywidualnej 

 Malowanie ścian, 

 Drzwi wg zestawienia stolarki,  

 Sufit zabezpieczyć do REI30.  

Wyposażenie: 

 Stolik o wymiarach min. 70x70cm, 

 Dwa fotele, 

 Szafka na ubranie,  

 Regał 

 Kosz na śmieci 

3.3.15. Pomieszczenie 0.14 – Aneks kuchenny 

 Malowanie ścian, 

 Posadzka pokryta glazurą, 

 Ściana od strony aneksu pokryta glazurą, 

 Drzwi wg zestawienia stolarki,  

 Sufit zabezpieczyć do REI30.  

Wyposażenie: 
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 Lodówka podblatowa, 

 Zmywarka, 

 Płyta indukcyjna, 

 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, 

 Meble kuchenne 

3.3.16. Pomieszczenie 0.15 – Pokój rehabilitacji grupowej 

 Malowanie ścian, 

 Drzwi wg zestawienia stolarki, 

 Wymiana paneli podłogowych,  

 Sufit zabezpieczyć do REI30.  

 

3.4. Roboty budowlane zewnętrzne 

Projektuje się podjazd dla osób niepełnosprawnych z profili 

stalowych. Główny układ nośny stanowią sztywne ramy stalowe z 

profili RK 80x80x3. Na ramach opierają się profile RK 80x80x3, 

połączenia zaprojektowano jako sztywne. Powierzchnię jezdną 

zaprojektowano z krat zgrzewanych wema 25x3 mocowanych na 

RK80x80x3. Szerokość pochylni wynosi 1200mm ograniczona 

bortnicami wysokości 70 mm. Pochylenie podjazdu wynosi 5,5%. 

Zaprojektowano balustrady z profili RO 48x2,9 na trzech 

wysokościach: 750 mm, 900 mm i 1100 mm względem powierzchni 

jezdnej. Słupy stalowe kotwić do żelbetowej ściany kotwami 4x M12 

Hilti HST3 lub innymi o równoważnych parametrach technicznych. 

Posadowienie zaprojektowano na ławach żelbetowych 40x40 cm 

oraz ścianach żelbetowych gr. 24 cm. Elementy zbrojone stalą A-

IIIN. 

Elementy stalowe zaprojektowano ze stali S235. 

Elementy żelbetowe z betonu C25/30, podkład betonowy C8/10. 

Obliczenia statyczne znajdują się w archiwum projektanta. 
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4. Funkcja obiektu 

Funkcja budynku uległa zmianie. Przedmiotowy budynek pełnił 

dotychczas dwie funkcję. Parter z piwnicą (kotłownia) przeznaczony 

był na potrzeby szkoły podstawowej a poddasze było nie użytkowe. 

Nowa funkcja: Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) oraz Dom 

Dziennego Pobytu (DDP) projektowana jest w obszarze parteru. 

Poddasze pozostanie nie użytkowane.  

 

Funkcja piwnicy bez zmian – kotłownia. Wejście do kotłowni poprzez 

klatkę schodową. Parter – CUŚ i DPP z głównym wejściem w miejscu 

istniejącego poprzez przebudowywane zewnętrzne schody oraz 

projektowany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Układ 

komunikacyjny wg załączonych rysunków. 

Funkcja DDP: 

1) Dzienny domy pomocy (DDP) jest ośrodkiem wsparcia 

przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, zapewniającym 

całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. 

2) Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych w nim 

usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i 

poczucie bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz stopień ich 

fizycznej i psychicznej sprawności. 

3) W ramach prowadzonej działalności DDP oferuje swoim 

podopiecznym w szczególności: 

a) zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie 

miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu; 

b) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu 

higieny osobistej; 

c) dwa posiłki w siedzibie DDP, w miarę potrzeb na wynos lub w 

formie dowozu do miejsca zamieszkania; 
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d) umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, 

muzycznych i wspierających ruchowo; 

e) dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez 

kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich; 

f) pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz 

samodzielności życiowej; 

g) pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu 

trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego 

np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i 

urzędami. 

4) Liczba miejsc w DDP jest nie większa niż 30. 

5) DDP funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co 

najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb 

uczestników i ich rodzin. W wyjątkowych przypadkach liczba dni i 

godzin funkcjonowania DDP może zostać dostosowana do lokalnych 

potrzeb.  

6) W zakresie wymogów o charakterze infrastrukturalnym 

budynek DDP spełnia wymogi: 

a) jest dostosowany do potrzeb osób korzystających z usług; 

b) posiada co najmniej: 2 pokoje dziennego pobytu (do terapii 

grupowej, rehabilitacji i wypoczynku), jadalnię, kuchenkę 

pomocniczą (lub aneks kuchenny urządzony obok stołówki), jedno 

pomieszczenie do prowadzenia terapii indywidualnej oraz pokój do 

wypoczynku; 

c) udostępnione są co najmniej 2 łazienki, z których jedna jest 

dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością z możliwością 

kąpieli lub prysznica. 

7) W domu do 30 osób stale pracują co najmniej 3 osoby, w tym 

dwóch opiekunów. Pozostali specjaliści zatrudniani są w miarę 

potrzeb. 

8) Usługa opiekuńcza jest świadczona przez: 
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a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z 

zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby 

starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy 

społecznej; 

b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług 

opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste 

wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 

80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym 

udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przed medycznej. 

5. Dane liczbowe 

 powierzchnia zabudowy budynku (części objętej opracowaniem) 

303,67 m2 

 powierzchnia użytkowa po przebudowie 226,27 m2 

 kubatura budynku (części objętej opracowaniem) 760,27 m3 

 wysokość budynku od poziomu terenu 9,00 m 

 

6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

Kolejność prac: 

− Demontaż wyszczególnionej stolarki wewnętrznej, 

− Rozbiórka wyszczególnionych ścian działowych, 

− Demontaż warstw wykończeniowych podłóg (gumolit, panele), 

− Zamurowanie wyszczególnionych otworów drzwiowych, 

− Zabezpieczenie stropów do REI30 w systemie płyt G-K, 

− Wymurowanie projektowanych ścian działowych, 

− Wykonanie otworów drzwiowych w istniejących ścianach, 

− Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych, 

− Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne, 

− Wykonanie posadzek, 

− Montaż armatury sanitarnej oraz kuchennej, 

− Osadzenie nowej stolarki wewnętrznej 
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Technologia prac: 

Zamurowania w ścianach zewnętrznych – murować z pustaków 

gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej na szerokość 

muru 

Ściany działowe - z pustaków gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie 

cementowo wapiennej. Naproża prefabrykowane SBN 120/120 lub 

L-19. Nadproża w istniejących ścianach – stalowe 2x C180 

połączone śrubami M12 co 30cm o długościach 120cm. 

Wykuć bruzdę z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzdę 

wykuwać o jak najmniejszych wymiarach umożliwiających osadzenie 

belki i późniejsze uzupełnienie pustych miejsc zaprawą betonową. 

UWAGA – nie wykuwać bruzdy na wylot – wykonać ją o jak 

najmniejszej głębokości - osadzić belkę stalową na wcześniej 

przygotowanej poduszce betonowej – zaklinować belkę do 

istniejącej ściany, w miejscu oparcia na murze za pomocą klinów 

stalowych  

(np. wykonanych z płaskownika), wypełnić puste miejsca pomiędzy 

belką a ścianą zaprawą cementową 1:3,  

- po związaniu zaprawy wykonać operacje opisane powyżej dla 

drugiej belki, 

-przewiercić otwory w murze i belce (w jednej belce otwory można 

wywiercić przed montażem) do przełożenia śrub M12, 

-przełożyć śruby i skręcić, 

-do dalszych prac przystąpić po osiągnięciu przez zaprawę 

odpowiedniej wytrzymałości. 

-wyciąć otwór 

-belki stalowe obłożyć siatką Rabitza i otynkować. 

Nadproża opierać na murze za pośrednictwem poduszek betonowych 

Wykończenie ścian 

 Ściany tynkować tynkiem cementowo-wapiennym.  

W pomieszczeniach sanitarnych oraz w kuchni glazura na całej 
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wysokości pomieszczenia. Ściany oraz sufity pokryć emulsyjną 

powłoką malarską po wyrównaniu istniejących tynków gładzią 

gipsową 

Zabezpieczenie stropów do REI30 

 Stropy we wszystkich pomieszczeniach należy obłożyć od dołu 

płytami z płyt G-K w systemie odporności ogniowej REI 30, np. płyty 

gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (system nr 4.05.16) mocowane na 

profilach RIGIPS C RIGISTIL i uchwytach bezpośrednich. Poszycie 

płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO gr. 2x12,5 mm Fire typ 

F3 lub Fire+ Hydrotyp DFH2. 

Stolarka wewnętrzna 

 Z okleiny drewnianej w kolorze jasny dąb 

Posadzki 

 Z paneli podłogowych w kolorze jasny dąb. 

Podjazd dla osób niepełnosprawnych wg rysunków: nr 20, 21, 22, 23. 

Schody zewnętrzne  

 Rozebrać istniejącą balustradę oraz skuć powierzchnię spocznika i 

biegu. Wszystkie nowo projektowane elementy wykonać z betonu 

klasy C20/25 zbrojone stalą A-IIIN. Biegi i spoczniki o wysokości 

150mm zbroić prętami Ø10 co 150 + zbrojenie rozdzielcze Ø6 co 

150. Ściany żelbetowe, zbrojenie główne Ø10 co 150. Elementy 

wykonywać na podbudowie z pospółki i tłucznia o wskaźniku 

zagęszczenia Is=0,97. 
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7. Ekspertyza techniczna istniejącego budynku. 

 

        Przedmiotowy budynek jest obiektem podpiwniczonym, z jedną 

kondygnacją nadziemną i poddaszem nieużytkowym. Dwór jest 

wykonany w technologii tradycyjnej. Kondygnacje piwnic murowane 

są głównie z ciosów kamiennych licowanych od wnętrza cegłą. 

Ściany kondygnacji nadziemnych wykonane są z cegły na zaprawie 

wapiennej. Ściany oraz zamurowania zostały zrealizowane z cegły 

pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Z przeprowadzonej wizji 

lokalnej wynika, że stropy nad piwnicą są łukowe z cegły typu 

„Kleina”. Oparcie stanowią belki stalowe lub mury. Nad parterem 

stropy zostały wykonane w technologii drewnianej pokrytej tynkiem 

wapiennym. Ściany działowe zrealizowane z cegły na zaprawie 

cementowo – wapiennej. Dach jest wykonany w konstrukcji 

drewnianej. Pokrycie stanowi papa termozgrzewalna. Konstrukcja 

dachu jest nieocieplona.  

        Kominy murowane. Schody na poszczególne kondygnację drewniane 

        Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje 

wewnętrzne. Geometria budynku utrzymuje się w linii i w pionie. Nie 

stwierdzono uszkodzeń w postaci pęknięć i zarysowań świadczących 

o uszkodzeniu fundamentów lub niewłaściwym osiadaniu budynku.  

        Ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku nie 

budzi zastrzeżeń i określa się jako dobry.  

        Obiekt wyposażony jest w prawidłowo funkcjonujące media. 

 

        Projektowana zmiana sposobu użytkowania nie wiąże się z 

wykonaniem żadnych prac budowlanych, ingerujących w konstrukcję 

budynku. 

        Na podstawie przeprowadzonych oględzin budynku i w oparciu o 

załączony projekt wraz z ujętymi w opracowaniu rozwiązaniami 
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polegającymi na zmianie sposobu użytkowania poszczególnych 

pomieszczeń, całość nie wpłynie negatywnie na stan techniczny 

istniejącego  budynku i nie stanowi zagrożenia dla jego 

bezpieczeństwa oraz dla bezpieczeństwa użytkowników 

 

8. Warunki ochrony p-poż i BHP. 

        Dane ogólne. 

        Zakres niniejszego projektu obejmuje: 

        ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, REMONT I PRZEBUDOWA 

BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZKOWIE NA 

POTRZEBY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DZIENNEGO 

DOMU POMOCY ORAZ CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH  w 

ramach projektu: utworzenie i funkcjonowanie DDP oraz CUŚ 

świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe 

na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy 

Izbica Kujawska. 

        Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną, poddasze 

nieużytkowe i jest podpiwniczony. Projektowana funkcja DDP oraz 

CUŚ będąca zakresem opracowania na parterze budynku jest 

wydzielone od piwnicy stropem oddzielenia przeciwpożarowego o 

klasie REI 120  i ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie  

        REI 60 odporności ogniowej. Na parterze objętym zakresem 

opracowania projektuje się przebudowę pomieszczeń wg. rysunków 

zamieszczonych w projekcie. Na parterze planuje się pomieszczenia 

dla max 30 osób w tym: niezbędną komunikację, pokój dziennego 

pobytu ( jadalnie)  wraz z aneksem kuchenny, pokój relaksu, pokój 

do terapii indywidualnej, pokój rehabilitacji i terapii grupowej, pokój 

pielęgniarski oraz pomieszczenie porządkowe i zaplecze sanitarne. 

Ponadto dla personelu planuje się pomieszczenia biurowe oraz 

zaplecze sanitarne dla pracowników. W piwnicy znajdują się 

istniejąca kotłownia na paliwo stałe i skład opału.  
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        Łączna powierzchnia objęta zakresem projektu wynosi  226,27 m2. 

        Lokalizacja. 

        Budynek wolnostojący na działce nr 82/2, Obręb Muchówek, 

miejscowości Szczkowo, gmina Izbica Kujawska. Odległości od 

granicy sąsiednich działek wynoszą ponad 4,0 m. Poprzecznie do 

elewacji frontowej zlokalizowana jest droga dojazdowa. 

        Parametry pożarowe występujących materiałów. 

        W budynku dominują materiały stałe palne związane z podstawową 

jego funkcją i wyposażeniem wnętrz –elementy drewnopochodne 

umeblowania, papier, ubrania, itp. W pomieszczeniach  znajdują się 

także stałe materiały palne powodujące występowanie gęstości 

obciążenia ogniowego w przedziale poniżej 500 MJ/m2. Nie 

przewiduje się występowania jakichkolwiek materiałów 

niebezpiecznych pożarowo.  

        Zagrożenie wybuchem 

        W budynku nie występują strefy zagrożenia wybuchem. 

        Kategoria zagrożenia ludzi. 

        Budynek zaliczony jest do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Nie 

posiada pomieszczeń dla jednoczesnego pobytu dla więcej niż 30 

osób.  Na poszczególnych poziomach zakłada się możliwość 

przebywania następujących ilości osób: 

  podpiwniczenie: okresowo do 1osób, 

  parter:                do 30 osób,  

 

       Strefa pożarowa. 

       Budynek objęta inwestycją stanowi jedną strefę pożarową o 

powierzchni 227,0 m2. 

       Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosząca dla części 

ZLIII budynku niskiego 5000 m2–nie została przekroczona. 

       Pomieszczenie kotłowni jest wydzielone pożarowo ścianami i stropem 

o klasie REI 120 odporności ogniowej i zamknięto drzwiami o klasie 
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EI 30, a skład opału ścianami o klasie REI 120 i zamknięto drzwiami 

EI 60. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe budynku wyposażono w 

samozamykacze, a drzwi dwuskrzydłowe w regulatory kolejności 

zamykania skrzydeł (RKZ). 

       Klasa odporności pożarowej. 

       Budynek spełnia wymagania dla klasy „D” odporności pożarowej. 

       Warunki ewakuacji. 

       Zapewniono możliwość przeprowadzenia sprawnej ewakuacji 

wszystkich przebywających osób. Poziome ciągi komunikacji 

wspólnej mają szerokość co najmniej 1,4 m, a w przypadku 

przeznaczenia dla mniej niż 20 osób minimum 1,2 m. Wysokości 

dróg ewakuacyjnych wynoszą 3,2 m  

        Do podpiwniczenia prowadzą schody zabiegowe o szerokości biegu 

co najmniej 0,8 m. Klatka istniejąca obudowano ścianami o klasie 

REI 60 i zamknięto projektowanymi drzwiami  EI 30 z 

samozamykaczami. Wyjście na zewnątrz budynku zapewniono 

drzwiami dwuskrzydłowymi o wymiarach 1,4x2,0 m.  

        Zagadnienia BHP. 

        Do okresowej obsługi kotłowni wymagane jest zatrudnienie 

pracownika przeszkolonego ze znajomością działania instalacji 

kotłowej, paliwowej, w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

Rozruch i eksploatacja powinna nastąpić po opracowaniu instrukcji 

obsługi oraz sprawdzeniu jej znajomości przez nadzór i obsługę. 
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9. Informacja do planu BIOZ 

9.1. Podstawa opracowania 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 

9.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 

kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Realizacja inwestycji obejmuje: 

− Prace związane z zabezpieczeniem placu budowy, 

− Roboty rozbiórkowe wewnątrz obiektu – ściany działowe, 

− Wykucia otworów w istniejących ścianach, 

− Roboty murowe wewnątrz obiektu – ścianki działowe, 

− Roboty podłogowe i posadzkarskie, 

− Tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, 

− Roboty fundamentowe pod podjazd dla osób niepełnosprawnych, 

− Podjazd dla osób niepełnosprawnych 

− Roboty porządkowe. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych ujęty jest w opisie technicznym. 

9.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na działce znajduje się budynek byłej szkoły będący przedmiotem 

niniejszego opracowania oraz budynki gospodarcze będące częścią 

zespołu dworskiego. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest  przy 

mało ruchliwej drodze. W trakcie prowadzenia robót remontowych 

nie będzie użytkowany. Prace będą prowadzone z dala od 

istniejących budynków gospodarczych. 
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9.4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

Elementy zagospodarowania działki nie stwarzają zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

9.5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń 

występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skałę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

Roboty murowe i tynkarskie 

Prace wykończeniowe na wysokości mogą być prowadzone z 

rusztowań lub drabin rozstawnych. Nie wolno pracować na 

prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na 

przypadkowych elementach wyposażenia budynku. Wykonywanie 

robót z użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 

m od podłogi. Drabiny te należy zabezpieczyć przed poślizgnięciem i 

rozsunięciem się. 

Główne zagrożenia przy pracach: 

• stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, 

• stosowanie substancji mogących powodować alergie, 

• wykonywanie prac na wysokości, 

• posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami 

pracującymi pod ciśnieniem, 

• możliwość wystąpienia pożaru 

• urazy oczu: mechaniczne, chemiczne 

• stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg przenoszonymi 

materiałami. 

9.6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 
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Brak występowania robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

9.7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 

i innych zagrożeń 

Na terenie inwestycji oraz w jej sąsiedztwie nie występują strefy 

szczególnego zagrożenia. 
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z istn.przyłącza

Dn25

Zawór spustowy DN15

M/T

M/T

M/T

M/T

M/T

Powrót  35 x 1,5

Zasilanie 35 x 1,5

M/T

M/T

Czujnik temperatury

zewnętrznej

Sterownik pracy

kotła

Zawór odcinajacy

Zawór zwrotny

Filtr skośny

Manometr/termometr techniczny

Czujnik temperatury

Kocioł na ekogroszek

25kW

Uwaga:

- w najwyższych punktach instalacji kotlowni zamontować zawory

odpowietrzające z zaworami odcinajacymi,

- wszystkie przejścia rurociagów przez ściany i stropy wykonać jako

przejącia p.poż. o klasie odporności przegrody,

- na przyłączu wodociągowym zamontować zawór antyskażeniowu

DN25 typu EA,

- obliczenia do doborowe w archiwum projektanta
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L.P. Produkt Wielkość Ilość Jednostka

1 Filtr wody 32 1 szt.

2 Filtr wody 25 1 szt.

3 Filtr wody 15 1 szt.

4 Zawór kulowy wg DIN 1988 15 9 szt.

5 Zawór kulowy wg DIN 1988 20 2 szt.

6 Zawór kulowy wg DIN 1988 25 5 szt.

7 Zawór kulowy wg DIN 1988 32 4 szt.

8 Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 32 1 szt.

9 Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 1 szt.

10 15 3 szt.

11
15 1 szt.

12 Zawór bezpieczeństwa 6,0 Bar 25 1 szt.

13 Zawór spustowy 15 1 szt.

14 Naczynie przeponowe 12L 8,0 Bar 1 szt.

15 25 1 szt.

16
1 szt.

17 25 1 szt.

18 Manometr/termometr techniczny 10 Bar 2 szt.

19 Rura uniwersalna PP do inst. wody pitnej i CO, szt. 38 m

20 Rura uniwersalna PP do inst. wody pitnej i CO, szt. 8 m

21 Rura uniwersalna PP do inst. wody pitnej i CO, szt. 10 m

22 Rura uniwersalna PP do inst. wody pitnej i CO, szt. 27 m

23 60 m

24 10 m

25 22 m

26 6 mm 38 m

27 25 mm 60 m

28 6 mm 8 m

29 25 mm 10 m

30 6 mm 10 m

31 25 mm 22 m

32 6 mm 27 m

Zestawienie zaworów i armatury cwu + zw + cyr.

Termostatyczny zawór cyrkul. MTCV -wer.A 
Pompa cyrkulacyjna np. UP 15-14B PM80  z izolacją 
termiczną

Zawór antyskażeniowy typ 251EA
Podgrzewacz cwu 140l z grzałką elektryczną 29kW, 
poj.wymiennika 5,2l
Pompa ładyjąca cwu np. Alpha np. 25/40 z izolacją termiczną

16 x 2,2
20 x 2,8
25 x 3,5
32 x 4,4

Rura uniwersalna PP stabi do inst. wody pitnej i CO, szt. 16,2 x 2,6
Rura uniwersalna PP stabi do inst. wody pitnej i CO, szt. 20 x 2,9
Rura uniwersalna PP stabi do inst. wody pitnej i CO, szt. 25 x 3,7
Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm
Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm
Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 22 mm
Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 22 mm
Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 25 mm
Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 25 mm
Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 35 mm



Zestawienie materiałów  kanalizacji sanitarnej - Produkt Ilość Jednostka
1 30 m
2 2 m
3 18 m
4 22 m
5 1 szt.
6 Wywiewka kanalizacyjna 75 x1,9 1 szt.
7 1 szt.
8 1 szt.
9 Wpust podłogowy fi 50 2 szt.
10 1 szt.
11 15 m
12 Zawór zwrotny DN25 1 szt.
13 1
14 1 szt.
15 Kanał nawiewny PVC typu Z 110x2,7 1 szt.
16 Kratka ściekowa KO 1 szt.

L.p.
Rura kanalizacyjna PP 110 x 2,7
Rura kanalizacyjna PP 40 x 1,8
Rura kanalizacyjna PP 50 x 1,8
Rura kanalizacyjna PP 75 x 1,9
Wywiewka kanalizacyjna 110 x 2,7

Rewizja kanalizacyjna 110 x 2,7
Rewizja kanalizacyjna 75 x 2,7

Pompa pływakowa h-3,0m
Rura uniwersalna PP 32 x 4,4

Studnia schładzająca DN800, h-0,8m kpl.
Zasuwa burzowa 50 x 1,8



Produkt Wielkość Ilość Jednostka

1 Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 15 12 szt.

2 Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 20 1 szt.

3 Zawór RA-N prosty 15 12 szt.

4 Zawór RA-N prosty 20 1 szt.

5 Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 15 26 szt.

6 Zawór automatyczny odpowietrzający DN15 15 26 szt.

7 Naczynie przeponowe NG18 1 szt.

8 Zawór bezpieczeństwa 3,0 Bar 25 1 szt.

9 Zawór spustowy 15 2 szt.

10 Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 32 5 szt.

11 Zawór zwrotny wg DIN 1988 32 1 szt.

12 Filtr skośny wg DIN 1988 32 1 szt.

13 32 1 szt.

14 1 szt.

15 Manometr / termometr techniczny 10 Bar 4 szt.

16
1 szt.

17 25 1 szt.

L.p.

Zestawienie zaworów i armatury instalacji c.o.

Zawór czterodrogowy z napędem

Zawór upustowo schładzający

Kocioł na ekogroszek z podajnikiem, klasa 5, 25kW z regulatorem i 
automatyką, powierzchnia grzewcza kotła 2,42m2
Pompa: np. Alpha 3 25/60



Produkt Wielkość

1 Rura ze stali nierdzewnej INOX w sztangach 150 m
2 Rura ze stali nierdzewnej INOX w sztangach 6 m
3 Rura ze stali nierdzewnej INOX w sztangach 35 m
4 Rura ze stali nierdzewnej INOX w sztangach 20 m
5 25 mm 150 m

6 25 mm 6 m

7 25 mm 65 m

8 40 mm 20 m

L.p. Ilość Jednostka

Zestawienie rur i izolacji instalacji c.o.
15 x 1,0
18 x 1,0
22 x 1,2
35 x 1,5

Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 15 mm
Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 18 mm
Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 22 mm
Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 35 mm



Produkt Ilość Jednostka

Zestawienie grzejników
1 Grzejnik drabinkowy ŁAZ_550_135 1100 550 135 1 szt.
2 Grzejnik płytowy boczny K22_600 600 700 102 1 szt.
3 Grzejnik płytowy boczny K22_600 600 1500 102 2 szt.
4 Grzejnik płytowy boczny K11_600 600 500 60 1 szt.
5 Grzejnik płytowy bocznyK22_600 600 800 102 1 szt.

L.p. H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]
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