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UWAGA! 

W przypadku pojawieniu się w dokumentacji projektowej znaków, wyrazów stanowiących 

naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne. Dotyczy to także Polskich Norm, ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznej czy systemów referencji technicznych o których mowa w ust. 1 pkt 

2 i ust. 3. 
 
 



 
 

 
 

 

INWENTARYZACJA ZDJ ĘCIOWA  
 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 

 

 
Widok satelitarny 

 



 
 

 
 

 
Widok z zewnątrz w którym miejscu będą schody i platforma dla niepełnosprawnych. 

 

 
Balustrady do odnowienia 



 
 

 
 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 
 
 



 
 

 
 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 



 
 

 
 

 
Komunikacja na parterze do remontu wg. rzutów 

 

 
Przebudowa istniejących sufitów z płyt g-k po przebudowie instalacji nawiewno-wywiewnej 

 



 
 

 
 

 
Istniejące pomieszczeni jadalni do remontu. Rozbiórka szklanej przegrody. 

 
Remont łazienek, Skucie płytek i nowy biały montaż, drabinkę grzejnikową. 



 
 

 
 

 
Remont łazienek, Skucie płytek i nowy biały montaż, drabinkę grzejnikową. 

 
Pomieszczenie 1/20. Zakres prac opisany na rzucie, m.in. montaż ściany mobilnej. 



 
 

 
 

 
Widok z pomieszczenia nr 1/17 

 

 
Budynek z zewnątrz. Wymiana w fragmentach ocieplenia z styropianu i zamiana na wełnę 

mineralną ( pasy szerokości 2m wg. rzutów). Kolorystyka analogiczna do istniejącej 
elewacji. 

 

 



 
 

 
 

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU . 
 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
                                   

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
 

Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych. 

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
2. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Korczaka 1 na dz. nr 538/14 w Tarnowie Opolskim. 
Działka jest zabudowana budynkiem Domu Dziecka i zadrzewiona. Od strony wschodniej 
działka graniczy z ulicą Korczaka. Od strony południowej i zachodniej budynku znajduje się 
teren zielony. 
Na przedmiotowej obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Uchwała Nr III/16/02 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 30 grudnia 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski. 
 
Teren wg. planu należy pod symbol UZ teren usług zdrowia i opieki społecznej.  
 
  
3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
3.1 Budynek Domu Dziecka 
3.2 Wjazd na teren działki  z drogi publicznej ul. Korczaka dz. nr 207/15 
3.3 Utwardzenie  dojść  pieszych  stanowi  kostka  betonowa  na  warstwie  10 cm  
      chudego betonu. 
3.4 Stanowiska postojowe- bez zmian przed budynkiem. 
3.5 Obiekty i urządzenia budowlane: 
W ramach zagospodarowania terenu przewiduję się utwardzenia z kostki schodowej, schody 
stalowe zewnętrzne oraz remont istniejących balustrad. 
 



 
 

 
 

3.6 Ukształtowanie terenu i zieleni: 
Bez zmian. 
 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 
 

RODZAJ POWIERZCHNI m2 % działki 
Powierzchnia zabudowy (bez zmian) 734,20  m2 7,71 % 
Proj. powierzchnia terenu utwardzonego  z kostki 
betonowej gr. 6cm- dojścia  piesze  

16,00  m2 0,0017 % 

Istniejące utwardzenia  380,00 4,1483 
Istniejąca zieleń (biologicznie czynna) 8395,00 88,14 
Powierzchnia  działki                                                                                       9525,00 m2 100,00 % 
 
5. ISTNIEJĄCA INSFRASTRUKTURA. 
- woda – istniejące przyłącze  wodociągowe na działce  
- ścieki  socjalne  - istniejące przyłącze 
- instalacja  elektryczna – istniejące  przyłącze  elektryczne na działce + zwiększenie 

mocy 
 
6.  DANE UZUPEŁNIACE: 
Charakter użytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu 
działki poza powierzchnią zabudowaną. 
Budynek Domu Dziecka, z projektowaną jego przebudową oraz wyposażeniem  
i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. 
Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery. 
Ilość wytwarzanych opadów bez zmian. 
 

7.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE:  

• Przebudowę zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko 
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się 
w granicach zainwestowania.  

• Woda opadowa odprowadzana będzie na teren nieutwardzony w obrębie własnej 
działki 

• Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie  
spowodowuje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

• Przebudowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających 
ochronie. 

• Przebudowa budynku publicznego nie powoduje naruszenia prawa 
własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do 
drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej  
i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną 
zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie oraz nie 
wpływa na konstrukcję budynków sąsiednich. 



 
 

 
 

• Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych 
inwestowanego terenu. 

 

8. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ART. 34 
UST. 3 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE. 

• Budynek wolnostojący usytuowany z działkami o podobnej charakterystycznej 
zabudowie- stanowi uzupełnienie zabudowy otaczającej. Projektowany obiekt 
ścianami nie przesłania światła słonecznego i nie ogranicza możliwości lokalizacji 
budynków na działkach sąsiednich (od strony południowej- droga gminna  
i północnej- działka inwestora) 

• Remont budynku nie spowoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób 
trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej, nie pozbawia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków 
łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek 
sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie.  

• Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się na terenie objętym 
inwestycją.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OOPPII SS  TTEECCHHNNII CCZZNNYY   
  

1.0 DANE OGÓLNE:                                                                                                   
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
2.0 DANE EWIDENCYJNE: 
 
 

 
3.0 OPIS OGÓLNY : 
   
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
Zakres opracowania zaznaczono na rzucie przerywaną fioletową linią, w który wchodzi: 
(prace do wykonania) 
-przebudowa pomieszczeń na parterze oraz zmiany zagospodarowania terenu wraz z zmianą 
fragmentu elewacji ocieplenia w celu dostosowania budynku do przepisów p.poż. 
-zmianę płytek w łazienkach (skucie istniejących) 
-wykonanie lamperii na ścianach korytarzy (komunikacji) do wys. 1,2m z tynku 
mozaikowego żywicznego 
-malowanie ścian (odświeżenia) 
-wymiany pokrycia podłogi w pomieszczeniach warsztatów i komunikacji  nowe linoleum       
 wg. rzutu parteru. 
-nowy biały montaż (wc, umywalki, brodziki, krany-armatura, uchwyty dla 
niepełnosprawnych, drabinkę grzejnikową i grzejnik pod oknem) w   łazienkach 
 (w istniejących łazienkach punkty miejsc instalacji bez zmian). 
-nowe instalacje wod-kan będą w nowym pomieszczeniu socjalnym 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY CAŁEGO 
BUDYNKU 

  734,20   M2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  
W ZAKRESIE OPRACOWANIA 
- PARTER 

 
 

323,53 M2 
KUBATURA BRUTTO CAŁEGO 
BUDYNKU 

 6740,00 M3 



 
 

 
 

-przebudowa prowadzenia istniejącej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w tym 
rozbiórka w koniecznych miejscach istniejącego sufitu g-k i wykonanie nowej zabudowy 
zakrywającą instalację wentylacji. 
-c.o. bez zmian (poza zakresem, prócz drabinek grzejnikowych i grzejnik pod oknem  
w łazienkach) 
-montaż ściany mobilnej dzielącej pomieszczenie 1/20 
-wykonanie prac pod montaż pieca do ceramiki 15kW na potrzeby pracowni ceramiki 
-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wg. rzutów (stolarka p.poż. EI). W tym celu 
powiększenie otworów drzwiowych i przesunięcia - powiększenie otworu drzwiowego  
w miejscu wyjścia na taras. 
-wymiana oświetlenia (opraw).  
-schowanie widocznych przewodów elektrycznych lub korytek osłonowych pod tynk  
(wg. projektu branży elektrycznej).  
-wykonanie nowej skrzynki z hydrantem HP25 na komunikacji 1/8 
-rozbiórka fragmentu balustrady na tarasie zewnętrznym oraz remont i malowanie pozostałej 
balustrady w kolorze analogicznym do istniejącego (spękania filarków i cokołów 
balustrady). 
-wykonanie nowych schodów zewnętrznych za budynkiem wraz z platformą dla osób   
 niepełnosprawnych (schody z kratki wema i belki policzkowe z profili stalowych typu „C”). 
 Balustrada z stali nierdzewnej tzw. „kwasiak” z pochwytem obustronnym.  
-dojścia do schodów poprzez utwardzenie z kostki betonowej szarej przy schodach i pod 
schodami + krawężniki 
-wymiana fragmentu ocieplenia na elewacji z styropianu na wełnę mineralną( dwa miejsca  
o pasach szerokości 2m na całej wysokości elewacji - zaznaczono na rzucie). 
-remont schodów zewnętrznych od strony północnej (naprawa tynków i malowanie) 
-wykonanie nowego opierzenia przy balustradach , rynien i rur spustowych przy tarasie  
z blachy nierdzewnej cynkowanej. 
-umywalka i zlew w pracowniach wg. rzutu parteru 
 
W zakresie projektu jest wykonanie pomieszczeń na warsztaty zajęciowe z pracowniami  
w których będzie przebywać maksymalnie do 6 osób. 
Zakres dotyczy tylko części pomieszczeń na parterze. 
Są to pracownie typu pracownia malarska, ceramiki, kulinarna, pracownia zwykła. 
Projektuje się także pomieszczenia: rehabilitacji, salę zabawową, pomieszczenie socjalne, 
psychologa, szatnie. Istniejące wc do odświeżenia. W pomieszczeniach nie będą 
występowały czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pobyt ludzi w pomieszczeniach powyżej  
4 godzin. 
Z tyłu budynku projektuje się schody zewnętrzne i platformę dla osób niepełnosprawnych 
montowany na stałe. 
 
Na rzutach oznaczono istniejące i projektowane wysokości pomieszczeń. 
Z uwagi na względy architektoniczno-budowlane. Konstrukcja budowlana nie pozwala na 
zachowanie wysokości 3m w pomieszczeniach pracowni. 
Powołując się na §72 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuwanie z dnia 18 września 
2015r poz. 1422 uzyskano odstępstwo od przepisów na rzecz zastosowania w budynku  
i wspomnianych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 
Aktualnie w budynku jest instalacja nawiewno-wywiewna z centralą wentylacyjną, którą 
będzie dostosowana do przebudowywanych pomieszczeń. 
 



 
 

 
 

Zaleca się wizję lokalną w budynku oraz otoczenia budynku w celu poprawnej wyceny 
robót. 
 
4.0 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE : 
   
4.1 Forma i funkcja budynku: 
Budynek czterokondygnacyjny (piwnica + parter + piętro + poddasze użytkowe). 
Podpiwniczony, pokryty dachówką ceramiczną oraz papą termozgrzewalną. Dach 
wielospadowy o kącie nachylenia od 3º do 45º. 
Od strony wschodniej zlokalizowane jest wejście główne do budynku. W południowej 
części budynku znajduję się klatka schodowa, która przebiega przez wszystkie kondygnacje. 
Od strony zachodniej znajduje się także wejście do budynku które wymaga zwiększenia 
wysokości drzwi. Od tej strony przy tarasie projektuje się schody stalowe o stopniach  
z kratki wema wraz z platformą schodową dla osób niepełnosprawnych. 
 
4.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
Bryła budynku nawiązuje do tradycyjnej architektury wybudowanych w sąsiedztwie 
budynków i jest dostosowania do krajobrazu otwartego. Bryłą budynku nie zmienia się. 
 
5.0 DANE KONSTRUKCJO-BUDOWLANE  : 
   
Projekt opracowano na podstawie przepisów techniczno – budowlanych uwzględniając 
m.in. – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. z 2006 roku Nr 80 poz. 563), 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 roku Nr 
75 poz. 690 z późniejszych zmianami\): 
• PN-82/B-02000 – 02002 – 02003 – obciążenia budowli  
• PN-80/B-02010 – obciążenia śniegiem  
• PN-77/B-02011-  obciążenia wiatrem  
• PN-81/B-03020 – posadowienie fundamentów 
• PN-84/B-03264 – konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone  
• PN-81/B-03150 – konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
 
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej – nowe ściany konstrukcyjne murowane 
dotyczące zakresu przebudowy. 
Dach drewniany płatwiowo-kleszczowy (istniejący). 
 
6.0 WARUNKI GEOTECHNICZNE: 
   
W trakcie prowadzonych prac geologicznych wykonano analizę makroskopową 
występujących w otworach gruntów. Po odwierceniu otworów, oraz po przeprowadzeniu 
badań terenowych, otwory zasypano urobkiem własnym z zachowaniem kolejności 
przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze  i  sposób  likwidacji  otworów  nie  
wpłynęły  negatywnie  na  zmianę  parametrów  gruntowo-wodnych podłoża jak również na 
zmianę środowiska naturalnego.        
Parametry  gruntów określono metodą „B” na  podstawie normy  PN-81/B-03020 oraz 
metodą „C”  w  oparciu  o  doświadczenia  własne  i  literaturę  fachową.    Dla  każdej  
warstwy  geotechnicznej  na podstawie stopnia zagęszczenia, stopnia plastyczności 



 
 

 
 

wykorzystując zależności korelacyjne, zostały określone  następujące  parametry:  kąt  tarcia  
wewnętrznego,  spójność,  moduł  pierwotnego odkształcenia i edometryczny moduł 
ściśliwości pierwotnej.  
 
Warunki geotechniczne przyjęto I kategorię geotechniczna obiektu zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 839 z 24.09.1998r. 
Na podstawie próbnych wykopów wykonanych w miejscu planowanego budynku 
stwierdzono, że w poziomie posadowienia fundamentów występują ziemia urodzajna, glina 
piaszczysta, grunt jednorodny. Woda gruntowa do poziomu posadowienia fundamentów nie 
występuje. 
W przypadku wystąpienia w podłożu gorszych niż złożono w projekcie 
geotechnicznym warunków gruntowo – wodnych, należy dokonać sprawdzenia 
zaprojektowanych przekrojów ław fundamentowych. 
 
7.0 DANE  TECHNICZNE : 
 
7.1 Fundamenty- projektowane schody zewnętrzne 
• Ławy fundamentowe ze żwirobetonu B 15 MPa wylewane w wykopie, na 10cm 

warstwie chudego betonu , zbrojone wieńcem 4-ma φ 12 strzemiona  φ 6 mm co 30 cm . 
• Fundamenty posadowić w gruncie rodzimym na głębokości minimum 1,1 m, poniżej 

poziomu terenu. Przy wykonywaniu ław należy bezwzględnie przestrzegać, by 
fundamenty posadowić na nośnym, rodzimym nienaruszonym gruncie. 

 
7.2 Ściany- projektowane schody zewnętrzne 
• Ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych M6 kl. 10.0 MPa na zaprawie cem. - 

wap. marki 5.0 MPa. Od  zewnętrz ściany fundamentowe ocieplić 12,0 cm warstwą 
styropianu. 

• Ściany zewnętrzne powyżej izolacji przeciwwilgociowej warstwowe z pustaków     
ceramicznych gr. 25 cm klasy 10 MPa  na zaprawie  termoizolacyjnej klasy M5.0 (+ 
styropian 15cm) Pod stropem i nadprożami ułożyć 3 warstwy cegły pełnej  klasy 15 MPa 
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.0. 

•   Ściany wewnętrzne powyżej izolacji przeciwwilgociowej murowane z pustaków 
ceramicznych gr. 25 cm klasy 10 MPa na  zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5.  
Pod nadprożami ułożyć 3 warstwy z cegły pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo - 
wapiennej klasy M5. 

• Filarki zakratkowane na rzucie przyziemia wykonać z cegły pełnej ceramicznej klasy 
15.0 MPa na zaprawie cementowej marki 8.0 MPa z dodatkiem mleka wapiennego jako 
plastyfikatora . W filarkach należy wykonać rdzenie żelbetowe z prętów ∅ 12 mm , 
strzemiona ∅ 6 mm co 15 cm. 

• Kominy z kształtek kominowych, systemowych (jeżeli występują). 
• Ścianki działowe murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowej Rz 8.0 MPa  

z dodatkiem mleka wapiennego jako plastyfikatora   o gr. 12 cm 
• Rdzenie żelbetowe wykonać jako żelbetowe z betonu B-25,0 MPa zbrojone  prętami ze 

stali AIIIN , A0 wg. rzutów. 
 
7.3. Stropy między kondygnacyjne- istniejące. 
• Strop nad parterem – bez zmian 
 
 



 
 

 
 

7.4 Dach: 
• Dach bez zmian. 

 
7.5 Obróbki blacharskie. 
• z blachy cynkowanej. Wykonać nowe na tarasie  
 
7.6 Rynny  i rury spustowe . 
• rynny ø 150 , rury spustowe ø 120 cynkowane – wymiana starych rynien i rur 

spustowych na tarasie na nowe. 
 
7.7 Schody zewnętrzne i balustrady na tarasie 
• Naprawa balustrad zewnętrznych, w tym tynków i malowanie elementów balustrady w 

kolorze analogicznym do istniejącego (w tym cokołu). 
• Odświeżenie stopni schodów od strony północnej, uzupełnienie ubytków, naprawa 

balustrad. 
• Oczyszczenie balustrad z korozji oraz malowanie  
• Projektowane schody wg. rysunków schody. Stopnie schodów z kraty wema, Belki 

policzkowe z C200. Balustrada z stali  „kwasiak” wg. rys. schodów zewnętrznych. 
 
7.8 Platforma schodowa zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych 
• Platforma wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo lub cynkowanej lub 

stali nierdzewnej w jasnym kolorze zbliżonym do białego.   
• Podest wykończony materiałem antypoślizgowym  (w wersji zewnętrznej aluminiowa 

blacha ryflowana)   
• Rampy najazdowe: wersja przelotowa 2 szt. lub z najazdem bocznym 3szt.  
• Składane siedzisko – opcjonalnie   
• System przeciwtnący i  przeciwzgnieceniowy    
• Dwie barierki zabezpieczające chowane w platformie  
• Zabezpieczenie przed korzystaniem z urządzenia przez osoby  
• nieupoważnione na platformie i kasetach wezwań (kluczyk)  
• Przycisk bezpieczeństwa na platformie „STOP”   
• Składanie/rozkładanie podłogi – MANUALNE opcjonalnie AUTOMATYCZNE   
• System łagodnego startu i zatrzymania platformy   
• Udźwig min. 220kg 
• Sterowane aa zasadzie stałego nacisku na przycisk. Na platformie PILOT na kablu 

spiralnym  jako opcja PRZYCISK 
• Wszystkie elementy muszą być odporne na czynniki atmosferyczne w tym 

antykorozyjne. 
• Mocowanie platformy nie powinno zawężać szerokości biegu między pochwytami. 
• Jednofazowe  230V  AC;  TN-S  (bezp.  B10A  +  wyłącznik  bezpiecznika  30mA),  

przewód zasilający 3x1,5mm 2.  Zasilanie bateryjne na platformie 2x12V. Wymagane 
jest uziemienie.   

• Moc silnika min. 0,5 kW 
• Urządzenie musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą 

Maszynową 2006/42/WE(Maszyny), - dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE oraz  
dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.   

• Minimalna gwarancja 2 lata 
 

7.9 Izolacje przeciwwilgociowe. 
• pozioma ścian z dwóch warstw papy termozgrzewalnej 



 
 

 
 

• pozioma posadzki przyziemia z jednej warstwy folii budowlanej alt. papa 
termozgrzewalna 

• pionowa ścian fundamentowych - izolacja przeciwwilgociowa 
• stropu- folia paroizolacyjna – izolacja przeciwwilgociowa  R + P 
 
7.10 Izolacja cieplna. 
• ścian fundamentowych  –12 cm styropianu EPS-100 lub styrodur gr. 10cm 
• Ściany zewnętrzne 12-15 cm wełna mineralna wg. rzutu parteru. – pas szerokości 2m  

 
7.11 Stolarka okienna i drzwiowa 
- wg. zestawienia stolarki. 
 
7.12 Wykończenie: 
• Ściany ściany wewnętrzne – tynki wapienne, gipsowe lub płyty gipsowo-kartonowe. 
• Podłogi – wg. rysunku rzutów ( na parterze wymiana linoleum na nowe linoleum 

termozgrzewalne o bardzo wysokim poziomie ścieralności minimum „P”. Klasa 
użytkowa to 31. Linoleum wywinąć na ścianę.  

Linoleum o imitacji drewna, deska biała/kremowy sękata(do uzgodnienia z inwestorem). 
• W pomieszczeniu 1/20 istniejąca podłoga do uzupełnienia braków, naprawa, 

cyklinowanie i lakierowanie. 
• Podłogowe płytki ceramiczne w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych wym. 

50x50cm. Kolor jasno kremowy do konsultacji z inwestorem. Klasa ścieralności V. 
Antypoślizgowość R11. 

• Ścienne płytki w łazienkach i pomieszczeniach do konsultacji z inwestorem (kolory  
w odcieniach jasnych) 

 
7.13 Wykończenie ścian . 
• Należy ukryć pod tynk zewnętrzne przewody elektryczne na klatce schodowej, 

korytarzach i pomieszczeniach. 
• Wykonać malowanie ścian na korytarzach -lamperie na korytarzach z tynku 

mozaikowego żywicznego w kolorze jasno kremowym. 
• Powyżej lamperii ściany w kolorze białym. 
• Sufity w kolorze białym. 
• Malowanie wszystkich pomieszczeń w kolorystyce uzgodnionej z INWESTOREM. 

 
7.14 Grzejniki . 
• Wymiana zniszczonych grzejników w łazienkach wg. rysunku rzutu instalacje wod.-

kan., ogrzewania. 
 
7.15 Instalacje 
• woda  – istniejąca, zasilanie instalacji wewnętrznej przyjmuje się z istniejącego 

przyłącza zewnętrznego do sieci. Włączenie wody zimnej do instalacji wewnętrznej. 
Rury układane w posadzce w karbowanych rurach osłonowych typu PESZEL. Rury 
prowadzone przez stropy i ściany w osłonach PE. 

• kanalizacja sanitarna – istniejąca, instalacja sanitarna odprowadzona z budynku do 
sieci. Całość kanalizacji w budynku z rur PVC kielichowych. Na pionie przewidziano 
rewizję do ewentualnego czyszczenia przewodów, dla odpowietrzenia instalacji pion 
rurą wywiewną. 

• instalacja elektryczne – wykonać jako podtynkową z zastosowaniem osprzętu 
melaminowego podtynkowego. Instalacje wykonać przewodami YDY 1,5 Ui=750V dla 



 
 

 
 

oświetlenia , natomiast instalację gniazd wtynkowych wykonać przewodem YDY 3x2,5 
mm Ui= 750V. Osprzęt montować na wysokości 1,4 m od posadzki. Instalacje należy 
wykonać w systemie sieciowym TN-C-S tzn. że w instalacji występuje oddzielne 
przewody neutralny i ochronny. 

• ogrzewanie – bez zmian (wymiana grzejników w sanitariatach wg. rzutów) 
• wentylacja – do przebudowy, do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczeń służą 

także dodatkowo okna rozszczelniane oraz kanały nawiewne z istniejącej centrali 
wentylacyjnej. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratką 
nawiewną dołem o wolnym przekroju 150cm2.  

      Dla wentylacji wywiewnej pomieszczeń sanitarnych (łazienka, WC) oraz kuchni, 
spiżarni i pomieszczeń gospodarczych przyjęto wentylację wywiewną grawitacyjną o 
wielkości murowanego kanału 14x14cm. 

• odgromowa – bez zmian. 
• Deszczowa – z tarasu do remontu, woda opadowa rozprowadzana powierzchniowo na 

teren własny w granicach działki. 
 
7.16 Infrastruktura- bez zmian. 

• Woda – istniejące przyłącze  
• Kanalizacja – istniejące przyłącze 
• Energia elektryczna  - istniejące przyłącze  

 
8.0 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 
NATURALNE I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE: 
 
• Przebudowę budynku i budowę schodów zaprojektowano w sposób minimalizujący jej 

wpływ na środowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej 
budowy zamyka się w granicach zainwestowania.  

• Odpady bytowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej  
• Woda opadowa odprowadzana jest do instalacji deszczowej oraz w obrębie własnej 

działki. 
• Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie  spowodowuje 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

• Remont obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie. 
• Remont budynku nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, 

nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła 
słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na 
projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie oraz nie 
wpływa na konstrukcję budynków sąsiednich. 

• Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, 
wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego 
terenu. 

• Odpady stałe: bez zmian- pojemnik na odpadki stałe. 
• Emisja hałasu, wibracji i promieniowania: obiekt nie emituje wibracji ani 

promieniowania. Emisja hałasu mieści się w granicach normy. 
• Emisja zanieczyszczeń: nie przewiduje się źródeł emisji zanieczyszczeń. 
 



 
 

 
 

9.0 ENERGIA ODNAWIALNA : 
 

• W obiekcie przewiduje się możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
takich jak:  energia promieniowania słonecznego. Nie przewiduje się natomiast: energia 
geotermalna, energia wiatru, a także zastosowanie skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię.  

• Aktualnie obiekt korzysta z pieca gazowego ogrzewającego budynek.  
 

10.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ : 
 

• Budynek zalicza się do kategorii- ZL-II zagrożenia ludzi, średniowysoki i klasy „B”- wg 
Rozp. Min. Spr. Wew z dnia 3.11.1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 92 poz.460 z późn. zm). 

• Płatwiowo kleszczowa konstrukcja dachu. 
• Liczba kondygnacji nadziemnych : IV 
• Wysokości pomieszczeń (na stały pobyt): około 3,00m i 2,85m i 2,25m (parter) 
• Obiekt w zabudowie wolnostojącej 
• Kategoria zagrożenia ludzi: ZL-II 
• Klasa odporności pożarowej: „B” konstrukcja nośna R120, strop REI 60,  

konstrukcja dachu R 30 
• Obiekt ani przestrzenie zewnętrzne nie będą zagrożone wybuchem. 
• Droga pożarową stanowi ul. Korczaka. 
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO 
 ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  

 
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
  
I. DANE TECHNICZNE: 
 

1) budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, piętro, poddasze), dach 
wielospadowy 

2) powierzchnia zabudowy:     734,20  m2  
3) powierzchnia użytkowa zakresu opracowania: 323,53 m2 
4) kubatura całości:               6740,00  m3 

 
II. OPIS KONSTRUKCJI: 
 

1) Fundamenty- istniejące  
Ławy fundamentowe z kamienia na zaprawie wapiennej. Oraz ze żwirobetonu 
B 15 MPa wylewane w wykopie, na 10cm warstwie chudego betonu , zbrojone 
wieńcem 4-ma φ 12 strzemiona  φ 6 mm co 30 cm. 
Fundamenty w gruncie rodzimym na głębokości minimum 3,0 m, poniżej 
poziomu terenu.  

2) mury parteru i piętra- istniejące 
ściany parteru gr.54cm częściowo z kamienia na zaprawie wapiennej oraz 
murowane z cegły palonej (w tym ocieplenie styropian gr. około 12cm),  
w stanie dobrym- zdolnym do przeniesienia nowego rodzaju obciążeń 
wynikającego z przebudowy budynku. 

3) stropy 
Strop parteru – strop gęstożebrowy 
Strop w stanie dobrym- zdolnym do przeniesienia nowego rodzaju obciążeń 
wynikającego z przebudowy. 

4) posadzki  
betonowe, stan zadowalający, dokonać naprawy i uzupełnienia ubytków. 
Wymiana nawierzchni podłogowych (linoleum). 

5) tynki zewnętrzne i wewnętrzne 
cementowo-wapienne wstanie zadowalającym, niewielkie ubytki w tynku 
zewnętrznych przyziemia, tynk wewnętrzny w trakcie remontu naprawić oraz 
ukryć instalację elektryczną pod tynk. 

6) stolarka okienna 
okna PCV podwójne szklona w stanie zadowalającym. 



 
 

 
 

7) stolarka drzwiowa  
drewniana, PCV, w stanie dobrym. 

 
III.  WYPOSAŻENIE BUDYNKU: 
 

1) instalacja elektryczna z sieci ogólnej – istniejące przyłącze,  
2) instalacja wodna z sieci– istniejące przyłącze, 
3) instalacja kanalizacyjna– istniejące przyłącze, 

 
IV. STAN TECHNICZNY BUDYNKU : 
   

Stan techniczny istniejącego obiektu pod względem wytrzymałości elementów 
konstrukcyjnych jest dobry i pozwala na jego przebudowę. 

Istniejące elementy konstrukcyjne przeniosą projektowane obciążenie. Zaleca 
się dodatkową ocenę zakrytych elementów konstrukcyjnych oraz podjęcie 
ewentualnych prac naprawczych. 
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Ł u k a s z  M i c h a l a k  

64-000 Kościan, ul. Słowackiego 7 
tel. 603 130 601, NIP 6981726655 

 
       TEMAT 

 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE 

OPOLSKIM POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
I BUDOWĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

        
   LOKALIZACJA 
 

 45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
Jednostka ewidencyjna: 160911_2 Tarnów Opolski 

Obręb ewidencyjny: 0135 Tarnów Opolski 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI 

 

 
        INWESTOR 

 POWIAT OPOLSKI 
UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
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1.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU: 
 

Budynek wykonany w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych  
w użytkowaniu pod względem ekologicznym jak ceramika, beton, kamień, drewno, 
materiały izolacyjne (wełna, styropian, papy). Zrzut ścieków przewidziane do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
 

1.1 Ochrona pożarowa budynku: 
Budynek zalicza się do kl. ZL-II zagrożenia ludzi.  
Zastosowane materiały spełniają wymagania ochrony pożarowej.  

 
1.2 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku: 

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych. Wartość 
współczynniku obliczono zgodnie z PN 

 
Wartości obliczeniowe W/m2K są następujące: 
 Ściany zewnętrzne - U =0,23 
 Dachy, stropodachy - U = 0,18 
 Podłoga na gruncie - U = 0,30 
 Okna - U = 1,1 
 Drzwi – U = 1,5 
 
 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię. 

Wartość EP (kWh/m2 rok) rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotna do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej i oświetlenie wbudowanego dla budynku została obliczona 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 
Wartość EP dla projektowanego budynku wynosi 60 kWh/m2 rok. 
Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości 
współczynników przenikania ciepła poniżej wymaganych Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki i Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r zaliczyć 
można do energooszczędnego.  
 

2.0 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło: 
            

• Roczne zapotrzebowanie na energie użytkową do ogrzewania, wentylacji 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia  
wynosi 27 kWh/(m2 rok) 

• Dostępne nośniki energii to energia elektryczna, energia wiatru energia słoneczna, 
energia geotermalna. 

• Działka posiada zapewniania dostawy energii elektrycznej. 
• Do analizy porównawczej przyjęto istniejące zasilanie miejskie w energię cieplną, 

solary i pompy ciepła. Zainstalowanie odnawialnych źródła energii pochodzące  
z energii wiatrowej czy geotermalnej są nie ekonomiczne i techniczne trudne do 
realizacji. 

• Optymalnym systemem zaopatrzenia budynku jest wykorzystania paneli 
fotowoltaicznych i energii elektrycznej. Wykorzystanie źródeł odnawialnych takich 
jak geotermalna czy wiatrowa a także zastosowanie skojarzonej produkcji energii 



 
 

 
 

ciepła jest nie ekonomiczne i nieopłacalne za względu na zbyt wysokie koszty 
realizacji.         

 
 
3.0  Uwagi końcowe: 
 

• Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane przy 
wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające: 

  - certyfikat na znak bezpieczeństwa 
  - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą   
              techniczną. 

• Projektowany remont budynku nie zagraża bezpieczeństwu dla budynków 
sąsiednich i nie narusza elementów konstrukcyjnych pobliskich budynków. 

• Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

 
UWAGA:  Wszystkie roboty budowlane wykonać pod ścisłym nadzorem 

technicznym, zgodnie z Polską Normą Budowlaną i obowiązującymi 
przepisami  budowlanymi oraz zgodnie za sztuką budowlaną 
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PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE Ń DO PROJEKTU  
 
 

1. Więźba dachowa: 
-bez zmian 
 
2. Stropy: 
-bez zmian 
 
3. Podciągi belki i nadproża żelbetowe: 
Monolityczne wylewane na budowie z betonu B-25, zbrojenie główne stalą A-III N, 
strzemiona stal A-0. 
 
4. Ławy fundamentowe: 
Głębokość posadowienia min. 110cm. poniżej poziomu terenu z betonu B-25 i zbrojenie ze 
stali A-III i A-0. 
 
5. Elementy stalowe: 
Zaprojektowano z stali AIIIN  
 
6. Elementy żelbetowe: 
Zaprojektowano z betonu B-25 i zbrojenie ze stali A-III i A-0. 
Wieniec i ława żelbetowa- 4 pręty Ø12mm stal A-IIIN. Strzemiona Ø6mm stal A-O co 
25cm. 
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ 
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
 
WARUNKI OCHRONY   PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU 
 

1 Przeznaczenie obiektu budowlanego  : Zmian sposobu użytkowania wraz z 
przebudową parteru budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim pod 
Warsztaty Terapii Zajęciowej i budowę schodów zewnętrznych. 
 

2           Powierzchnia :a). wewn ętrzna     użytkowa   części Warsztatów Terapii 
Zajęciowych z zapleczem  ZL II wynosi  

Parter 323,53 m2 
 

3           Wysoko ść:      Budynek  przebudowy piętrowy z poddaszem 
użytkowym     w kalenicy - 14,50 m,  budynek średnio wysoki / SN / 
 
4           Liczna kondygnacji  nadziemnych – Budynek  przebudowywany  - 3  
kondygnacyjny + kondygnacja piwniczna.  
 a).  poziomów podziemnych  - Budynek  istniejący częściowo podpiwniczony 

 
5           Warunki usytuowania .  
Od  strony  wschodniej  istniejący  budynek  mieszkalny w  odległości 30,00 m. 
Od  strony zachodniej  istniejący teren domu dziecka.  
Od  strony  południowej i północnej nie ma zabudowań. 
 
6           Kategoria zagro żenia ludzi, maksymalna g ęstość  obci ążenia 
ogniowego strefy po żarowej  – kategoria zagrożenia ludzi: ZLII,  W całości 
budynku jednocześnie może przebywać do 110 osób /4x25 + 10/, 
 
7           Zagro żenie wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni 
zewnętrznych:  nie występuje. 

 
8           Klasa odporno ści po żarowej:   Wymaganą klasą odporności 
pożarowej  dla budynku części warsztatów zajęciowych ( ZL II  ) ustalono B. 
 
Wszystkie jego elementy nowoprojektowane wymagają aby wykonane były  
z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. 
Stężenia połaciowe należy zabezpieczyć farbami ognioochronnymi do 
odporności ogniowej klasy R 30. Zabezpieczenia powinny być wykonane 



 
 

 
 

zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w aprobatach technicznych ITB 
stosowanych farb ognioochronnych. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego mają 
klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla preferowanego elementu. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego mają klasę odporności ogniowej (E I) ściany  
i stropów tego pomieszczenia. 
 
9 Podział obiektu na strefy po żarowe:  

Budynek  części parteru na warsztaty zajęciowe  ZL II.  
Projektowany obiekt  podzielono na strefy pożarowe. Istniejące pomieszczenia 
domu dziecka będą odrębną strefa pożarową, oddzielona od pomieszczeń 
warsztatów zajęciowych ścianą REI 120 
Dodatkowo wydziela  się  pas oddzielenia pożarowego szerokości 2m na 
elewacji (wełna mineralna, materiał niepalny). 

 
10 Warunki ewakuacji  ludzi lub ich uratowania w inny sposób  –  
W projekcie uwzględniono następujące parametry w zakresie ewakuacji:  
W  części  projektowanej przebudowy dla obiektów  ZL II długość przejść 
ewakuacyjnych może  wynosić   max.40,00m.  Z  każdej  części 
zaprojektowano  po  1  wyjściu  ewakuacyjnym   na  zewnątrz  budynku.  
Drzwi  wyjściowe z  klatki  schodowej   min. 1,20 m. W obiekcie w projektowanej 
części  zainstalowane zostanie oświetlenie awaryjne o natężeniu 1 lx przez 
okres godz. Wymagane  doświetlenie strefy  zewnętrznej  nad  wyjściami 
ewakuacyjnymi zewnętrznymi. Wykonano oznakowanie na potrzeby ewakuacji 
dróg i pomieszczeń zaprojektowano zgodnie oraz lokalizację gaśnic oznakować 
zgodnie z PN-92/N-01256.02 i PN-N-01256-5. 
 

Klatka schodowa poza zakresem opracowania. 
 
12       Urządzenia przeciwpo żarowe;   Zgodnie rozporządzeniem MSWiA z dnia 
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów obiekt wyposażony będzie w   hydranty 
wewnętrzne DN 25 z wężem półsztywnym, który swym zasięgiem obejmują cały 
obiekt. W budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 
Zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do 
wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczono w pobliżu głównego wejścia do 
obiektu. 
 
13       Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dział ań ratowniczo-
gaśniczych: Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do 
zewnętrznego gaszenia pożaru  dla budynku ( budynek użyteczności publicznej 
oraz inny o takim przeznaczeniu o kubaturze brutto do 5000 m3 i powierzchni 
wewnętrznej do 1000 m2) wynosi co najmniej 10 dm3/s. Ta ilość wody jest 
zapewniona poprzez zewnętrzną sieć wodociągową z istniejącego hydrantu 
zewnętrznego  usytuowanego w odległości do 75m od projektowanego budynku 
na  istniejącej  sieci wodnej  Ø 150 mm. Drogę  pożarową  stanowi istniejąca 



 
 

 
 

asfaltowa  droga  gminna. Pierwszy istniejący hydrant jest przed wejściem 
głównym do budynku w odległości ok. 30m. Drugi hydrant mieści się  
w odległości do 150m za budynkiem szkoły. Nie ingerujemy poza istniejący 
obrys budynku. 
  
 
14       Dojazd po żarowy    
Drogę pożarową stanowi istniejąca droga gminna od strony wschodniej 
przebudowywanego budynku, prowadząca wzdłuż dłuższej ściany budynku, 
dostosowana do jednostek straży pożarowej i włączająca się do istniejącej drogi 
za istniejącą szkołą. 
 
15       Rozwi ązania zamienne do wymaga ń ochrony przeciwpo żarowej : nie 
dotyczy 

16       Inne wa żne dane:   
W poszczególnych pomieszczeniach nie będzie więcej niż 6 osób 
jednocześnie. 
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1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
1.  Przedmiot opracowania.  
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

 
1.1. Podstawa opracowania.  
Podstawę opracowania stanowi :  
• Wizja lokalna,  
• Inwentaryzacja i pomiary w terenie,  
• Uzgodnienia z Inwestorem,  
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,  
• Aktualne normy i przepisy budowlane.  
 
1.2. Lokalizacja obiektu.  
Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
  
2.  Forma i program użytkowy obiektów.  
2.1. Założenia funkcjonalne.  
Parter budynku  ma  pełnić  funkcję  oświatową  oraz  zostać  dostosowany  do  potrzeb  
osób niepełnosprawnych.  
2.2. Forma architektoniczna.  
  Rozwiązania  architektoniczne  wpisują  się  w  istniejący  porządek  architektoniczno- 
przestrzenny otoczenia oraz nawiązują do historycznego charakteru sąsiadującego budynku.   
2.3. Zapewnienie warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.  
Przewiduje  się  dostępność  obiektu  dla  osób niepełnosprawnych.  
Zostanie wykonana strefa wejściowa poprzez budowę schodów zewnętrznych i platformę 
schodową dla osób niepełnosprawnych. 
 
3.  Charakterystyczne parametry techniczne  
  Budynek piętrowy z strychem nieużytkowym, połączony z istniejącymi obiektami  
za  pomocą  łącznika. Budynek  użyteczności  publicznej  dostosowany  do  potrzeb  
oświatowych, przeznaczony na stały pobyt ludzi.   
 
Projektowany budynek przedszkola z łącznikiem:  
-  Liczba kondygnacji: 4 
-  Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 
-  Powierzchnia zabudowy:  734,20  m2   
-  Powierzchnia użytkowa zakresu opracowania :  

Parter  323,53 m2 
-  Wysokość budynku: ok. 14,50 m (w kalenicy)  
-  Wysokość pomieszczeń użytkowych  
-pracownie 2,85 m  



 
 

 
 

-komunikacja 2,25 m 
Uzyskano odstępstwo od przepisów- uzgodnienie Opolski Państwowy Wojewódzki 
Inspektorat Sanitarny. 
 
3.  Pomieszczenia higienicznosanitarne   
 
  Aby  pomieszczenie  spełniało  warunki  techniczne  higienicznosanitarne  ściany  do  
wysokości  co  najmniej  2,0  m  powinny  być  pokryte  materiałami  zmywalnymi,  
nienasiąkliwymi  i  odpornymi  na  działanie  wilgoci  oraz  materiałami  nietoksycznymi                        
i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. Łazienki zostaną wykończone płytkami  
ceramicznymi.   
  Wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych:  
-miska ustępowa  przeznaczona  do  użytku  osób niepełnosprawnych 
 (wysokość drzwi/ głębokość kabiny),  
-  2 umywalki w tym jedna dla osób niepełnosprawnych  
-  kabina natryskowa,  
- brodzik bez progu dla osób niepełnosprawnych 
-  armatura umywalkowa dla osób niepełnosprawnych 
- specjalne uchwyty: przy umywalkach, wc  prysznicu w tym krzesełko ścienne pod 
prysznicem dla osób niepełnosprawnych 
-  wieszaki.   
 
4.  Instalacja ogrzewania  
Istniejąca instalacja  centralnego  ogrzewania  z  kotła  gazowego bez zmian. 
Wymagana jest wymiana zniszczonych grzejników w pomieszczeniach łazienkowych. 
 
5.  Instalacja wentylacyjna  
Projektuje  się  przebudowę wentylacji  nawiewno-  wywiewnej w zakresie parteru.  
 
6. OPIS TECHNOLOGICZNY :  
FUNKCJA I PRZEZNACZENIE BUDYNKU 
Projektowane warsztaty przeznaczone jest maksymalnie dla 30 osób.  
Po 6 osób w 1 pracowni. 
 
CZAS PRACY I ZATRUDNIENIE  
Obsługę w zakresie opieki będą pełniły maksymalnie osiem osób.  
Czas pracy maksymalnie 8 godzin.  
Obsługa w zakresie utrzymania porządku – 2 panie pełniące funkcję sprzątaczek.  
 
WENTYLACJA  
We wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić wentylację nawiewno-wywiewną. 
Istniejąca wentylacja do częściowej przebudowy ze względu na nowy układ pomieszczeń. 
Do obliczenia potrzebnej wymiany powietrza przyjęto :  
20m3 / h x 1 osoba dorosła 
Nawiew  
W salach zaprojektowano wentylacje wg. projektu sanitarnego. 
 
OŚWIETLENIE  
W pomieszczeniach pracy zapewniono doświetlenie światłem naturalnym oraz sztucznym 
zapewniającym natężenia światła zgonie z PN.  



 
 

 
 

Pracownie – 300lx  
Komunikacja – 100lx  
Szatnia – 200lx  
Sanitariaty – 200lx  
Oświetlenie światłem naturalnym w stosunku 1:8 , stosunek powierzchni podłogi do 
powierzchni okien .  
 
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ  
Wysokość w pomieszczeniach:  
Pracownie – min.2,85m  
Komunikacja– min.2,25m  
Sanitariaty – min.2,50m  
Pom. Biurowe 2,50m i 2,85m 
 
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA :  
Zasilanie istniejącego obiektu w wodę z istniejącej instalacji wodociągowej. Do wszystkich 
umywalek doprowadzona zostanie ciepła i zimna woda, która zostanie zmieszana  
i doprowadzona do temperatury 35-40°C. Odprowadzenie nieczystości płynnych do 
istniejącej sieci.  
 
POMIESZCZENIA SANITARNO - SOCJALNE  
Dla celów warsztatów zaprojektowano dwa sanitariaty wc dostępne z korytarzy (jeden dla 
osób niepełnosprawnych). Łącznie dla całego zakresu przewidziano 3 miski ustępowe. 
Ściany pomieszczeń sanitarno-socjalnych należy do wysokości minimum 2,0m wykonać 
jako zmywalne, nienasiąkliwe, odporne na działanie wilgoci .  
 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI  
Na terenie przedszkola mogą powstawać odpady komunalne. Odpady powinny być 
gromadzone w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe.  
 
OPIS POMIESZCZEŃ , WYPOSAŻENIE :  
Ściany i sufity pomieszczeń oraz szatni malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi lub 
akrylowymi w jasnych różnobarwnych kolorach. Podłogi wykonane 
z wykładzin dywanowych oraz PCV posiadających atest trudnopalności . Ściany 
pomieszczeń higieniczno –sanitarne do wysokości minimum 2,0m oblicowane płytkami, 
powyżej ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi lub akrylowymi w 
jasnych, kolorach. Elementy wyposażenia w szczególności meble muszą być dostosowane 
do wymagań ergonomii , posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty  
 
Zaplecze żywieniowe. Spożywanie posiłków przez osoby odbywać się będzie  
w jadalni , posiłki będą dostarczane z istniejącej kuchni (na parterze poza zakresem).  
 
Wymagania dodatkowe 
- dla pomieszczeń osób należy zapewnić wentylacje wywiewno-nawiewną wg. projektu 
sanitarnego 20 m3/osobę na każdego nauczyciela. W toaletach 50m3/ na miskę ustępową,  
w rozdzielni min.1,5w/h.  
 
Uwaga: 
-Lamperie zmywalne na ścianach do wys. 1,2m  
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       TEMAT 

 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE 

OPOLSKIM POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
I BUDOWĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

        
   LOKALIZACJA 
 

 45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
Jednostka ewidencyjna: 160911_2 Tarnów Opolski 

Obręb ewidencyjny: 0135 Tarnów Opolski 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI 
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INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
zgodnie z  DZ. U. Nr 120  z dnia 23 czerwca 2003 r 

 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
1.4 PROJEKTANT : MGR. INŻ. ARCH. ŁUKASZ MICHALAK  

 
1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI: 
 
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
 

2.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
Zakres opracowania zaznaczono na rzucie przerywaną fioletową linią, w który wchodzi: 
(prace do wykonania) 
-przebudowa pomieszczeń na parterze oraz zmiany zagospodarowania terenu wraz z zmianą 
fragmentu elewacji ocieplenia w celu dostosowania budynku do przepisów p.poż. 
-zmianę płytek w łazienkach (skucie istniejących) 
-wykonanie lamperii na ścianach korytarzy (komunikacji) do wys. 1,2m z tynku 
mozaikowego żywicznego 
-malowanie ścian (odświeżenia) 
-wymiany pokrycia podłogi w pomieszczeniach warsztatów i komunikacji  nowe linoleum       
 wg. rzutu parteru. 
-nowy biały montaż (wc, umywalki, brodziki, krany-armatura, uchwyty dla 
niepełnosprawnych, drabinkę grzejnikową i grzejnik pod oknem) w   łazienkach (w 
istniejących łazienkach punkty miejsc instalacji bez zmian). 
-nowe instalacje wod-kan będą w nowym pomieszczeniu socjalnym 
-przebudowa prowadzenia istniejącej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w tym 
rozbiórka w koniecznych miejscach istniejącego sufitu g-k i wykonanie nowej zabudowy 
zakrywającą instalację wentylacji. 
-c.o. bez zmian (poza zakresem, prócz drabinek grzejnikowych i grzejnik pod oknem  
w łazienkach) 
-montaż ściany mobilnej dzielącej pomieszczenie 1/20 
-wykonanie prac pod montaż pieca do ceramiki 15kW na potrzeby pracowni ceramiki 



 
 

 
 

-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wg. rzutów (stolarka p.poż. EI). W tym celu 
powiększenie otworów drzwiowych i przesunięcia - powiększenie otworu drzwiowego  
w miejscu wyjścia na taras. 
-wymiana oświetlenia (opraw).  
-schowanie widocznych przewodów elektrycznych lub korytek osłonowych pod tynk  
(wg. projektu branży elektrycznej).  
-wykonanie nowej skrzynki z hydrantem HP25 na komunikacji 1/8 
-rozbiórka fragmentu balustrady na tarasie zewnętrznym oraz remont i malowanie pozostałej 
balustrady w kolorze analogicznym do istniejącego (spękania filarków i cokołów 
balustrady). 
-wykonanie nowych schodów zewnętrznych za budynkiem wraz z platformą dla osób   
 niepełnosprawnych (schody z kratki wema i belki policzkowe z profili stalowych typu „C”). 
 Balustrada z stali nierdzewnej tzw. „kwasiak” z pochwytem obustronnym.  
-dojścia do schodów poprzez utwardzenie z kostki betonowej szarej przy schodach i pod 
schodami + krawężniki 
-wymiana fragmentu ocieplenia na elewacji z styropianu na wełnę mineralną( dwa miejsca  
o pasach szerokości 2m na całej wysokości elewacji - zaznaczono na rzucie). 
-remont schodów zewnętrznych od strony północnej (naprawa tynków i malowanie) 
-wykonanie nowego opierzenia przy balustradach , rynien i rur spustowych przy tarasie  
z blachy nierdzewnej cynkowanej. 
-umywalka i zlew w pracowniach wg. rzutu parteru 
 

W pierwszej kolejności zostaną wykonane następujące prace: 
• Przebudowa pomieszczeń parteru 
• Przebudowa instalacji wentylacji ,inst. wod-kan., inst. elektrycznej, wymiana 
oświetlenia 
• Budowa schodów zewnętrznych i rozbiórka balustrady 
• Remont obróbek blacharskich na tarasie 
• Roboty wykończeniowe  
 

3.0  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 
 
Działka stanowiąca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana i uzbrojona w wodę  
i kanalizację sanitarną. Teren jest płaski częściowo utwardzony. Wjazd na teren działki  
z drogi publicznej ul. Korczaka 
                      
 
4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenie zdrowia stanowić mogą następujące 
etapy prac: 
 

• Roboty murarskie powyżej 2,0 m 
• Wyburzenia ścian i demontaże ścian działowych, sufitów 
• Wykonanie obróbek blacharskich 
• Prace w pomieszczeniach ( tynkowanie i malowanie) 
• Prace na wysokości 

 
 
 



 
 

 
 

 
5.0 ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 
W celu zapobieżenia powstania przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych 
wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić  
z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. 
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na: 
• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób 

przebywających na terenie 
• Zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy 
 
Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie placu budowy 
poprzez 

• Doprowadzenie energii elektrycznej i wody 
 
Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
,instrukcjami montażu i innymi przepisami. 
 

Opracował: 
 

        .                                                                       projektant architektury.  
                      mgr. inż. arch 

 Łukasz Michalak                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalność architektoniczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                                                                          Opole, dnia 23.09.2019 r.  
     
 

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 
budowlane ( Dz. U. z 2003 r Nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) 

 
 
 
          OŚWIADCZENIE  
 
 
        Oświadczam iż dokumentacja techniczna Zmiana sposobu 
użytkowania części parteru wraz jego przebudową budynku Domu 
Dziecka w Tarnowie Opolskim pod Warsztaty Zajęciowe i budowę 
schodów zewnętrznych na dz. nr. 538/14, 46-050 Tarnów Opolski przy ul. 
Korczaka 1,  została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wiedzą techniczną. 
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UWAGA! 

W przypadku pojawieniu się w dokumentacji projektowej znaków, wyrazów stanowiących 

naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne. Dotyczy to także Polskich Norm, ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznej czy systemów referencji technicznych o których mowa w ust. 1 pkt 

2 i ust. 3. 
 
 



 
 

 
 

 

INWENTARYZACJA ZDJ ĘCIOWA  
 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 

 

 
Widok satelitarny 

 



 
 

 
 

 
Widok z zewnątrz w którym miejscu będą schody i platforma dla niepełnosprawnych. 

 

 
Balustrady do odnowienia 



 
 

 
 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 
 
 



 
 

 
 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 



 
 

 
 

 
Komunikacja na parterze do remontu wg. rzutów 

 

 
Przebudowa istniejących sufitów z płyt g-k po przebudowie instalacji nawiewno-wywiewnej 

 



 
 

 
 

 
Istniejące pomieszczeni jadalni do remontu. Rozbiórka szklanej przegrody. 

 
Remont łazienek, Skucie płytek i nowy biały montaż, drabinkę grzejnikową. 



 
 

 
 

 
Remont łazienek, Skucie płytek i nowy biały montaż, drabinkę grzejnikową. 

 
Pomieszczenie 1/20. Zakres prac opisany na rzucie, m.in. montaż ściany mobilnej. 



 
 

 
 

 
Widok z pomieszczenia nr 1/17 

 

 
Budynek z zewnątrz. Wymiana w fragmentach ocieplenia z styropianu i zamiana na wełnę 

mineralną ( pasy szerokości 2m wg. rzutów). Kolorystyka analogiczna do istniejącej 
elewacji. 

 

 



 
 

 
 

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU . 
 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
                                   

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
 

Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych. 

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
2. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Korczaka 1 na dz. nr 538/14 w Tarnowie Opolskim. 
Działka jest zabudowana budynkiem Domu Dziecka i zadrzewiona. Od strony wschodniej 
działka graniczy z ulicą Korczaka. Od strony południowej i zachodniej budynku znajduje się 
teren zielony. 
Na przedmiotowej obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Uchwała Nr III/16/02 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 30 grudnia 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski. 
 
Teren wg. planu należy pod symbol UZ teren usług zdrowia i opieki społecznej.  
 
  
3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
3.1 Budynek Domu Dziecka 
3.2 Wjazd na teren działki  z drogi publicznej ul. Korczaka dz. nr 207/15 
3.3 Utwardzenie  dojść  pieszych  stanowi  kostka  betonowa  na  warstwie  10 cm  
      chudego betonu. 
3.4 Stanowiska postojowe- bez zmian przed budynkiem. 
3.5 Obiekty i urządzenia budowlane: 
W ramach zagospodarowania terenu przewiduję się utwardzenia z kostki schodowej, schody 
stalowe zewnętrzne oraz remont istniejących balustrad. 
 



 
 

 
 

3.6 Ukształtowanie terenu i zieleni: 
Bez zmian. 
 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 
 

RODZAJ POWIERZCHNI m2 % działki 
Powierzchnia zabudowy (bez zmian) 734,20  m2 7,71 % 
Proj. powierzchnia terenu utwardzonego  z kostki 
betonowej gr. 6cm- dojścia  piesze  

16,00  m2 0,0017 % 

Istniejące utwardzenia  380,00 4,1483 
Istniejąca zieleń (biologicznie czynna) 8395,00 88,14 
Powierzchnia  działki                                                                                       9525,00 m2 100,00 % 
 
5. ISTNIEJĄCA INSFRASTRUKTURA. 
- woda – istniejące przyłącze  wodociągowe na działce  
- ścieki  socjalne  - istniejące przyłącze 
- instalacja  elektryczna – istniejące  przyłącze  elektryczne na działce + zwiększenie 

mocy 
 
6.  DANE UZUPEŁNIACE: 
Charakter użytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu 
działki poza powierzchnią zabudowaną. 
Budynek Domu Dziecka, z projektowaną jego przebudową oraz wyposażeniem  
i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. 
Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery. 
Ilość wytwarzanych opadów bez zmian. 
 

7.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE:  

• Przebudowę zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko 
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się 
w granicach zainwestowania.  

• Woda opadowa odprowadzana będzie na teren nieutwardzony w obrębie własnej 
działki 

• Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie  
spowodowuje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

• Przebudowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających 
ochronie. 

• Przebudowa budynku publicznego nie powoduje naruszenia prawa 
własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do 
drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej  
i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną 
zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie oraz nie 
wpływa na konstrukcję budynków sąsiednich. 



 
 

 
 

• Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych 
inwestowanego terenu. 

 

8. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ART. 34 
UST. 3 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE. 

• Budynek wolnostojący usytuowany z działkami o podobnej charakterystycznej 
zabudowie- stanowi uzupełnienie zabudowy otaczającej. Projektowany obiekt 
ścianami nie przesłania światła słonecznego i nie ogranicza możliwości lokalizacji 
budynków na działkach sąsiednich (od strony południowej- droga gminna  
i północnej- działka inwestora) 

• Remont budynku nie spowoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób 
trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej, nie pozbawia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków 
łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek 
sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie.  

• Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się na terenie objętym 
inwestycją.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OOPPII SS  TTEECCHHNNII CCZZNNYY   
  

1.0 DANE OGÓLNE:                                                                                                   
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
2.0 DANE EWIDENCYJNE: 
 
 

 
3.0 OPIS OGÓLNY : 
   
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
Zakres opracowania zaznaczono na rzucie przerywaną fioletową linią, w który wchodzi: 
(prace do wykonania) 
-przebudowa pomieszczeń na parterze oraz zmiany zagospodarowania terenu wraz z zmianą 
fragmentu elewacji ocieplenia w celu dostosowania budynku do przepisów p.poż. 
-zmianę płytek w łazienkach (skucie istniejących) 
-wykonanie lamperii na ścianach korytarzy (komunikacji) do wys. 1,2m z tynku 
mozaikowego żywicznego 
-malowanie ścian (odświeżenia) 
-wymiany pokrycia podłogi w pomieszczeniach warsztatów i komunikacji  nowe linoleum       
 wg. rzutu parteru. 
-nowy biały montaż (wc, umywalki, brodziki, krany-armatura, uchwyty dla 
niepełnosprawnych, drabinkę grzejnikową i grzejnik pod oknem) w   łazienkach 
 (w istniejących łazienkach punkty miejsc instalacji bez zmian). 
-nowe instalacje wod-kan będą w nowym pomieszczeniu socjalnym 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY CAŁEGO 
BUDYNKU 

  734,20   M2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  
W ZAKRESIE OPRACOWANIA 
- PARTER 

 
 

323,53 M2 
KUBATURA BRUTTO CAŁEGO 
BUDYNKU 

 6740,00 M3 



 
 

 
 

-przebudowa prowadzenia istniejącej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w tym 
rozbiórka w koniecznych miejscach istniejącego sufitu g-k i wykonanie nowej zabudowy 
zakrywającą instalację wentylacji. 
-c.o. bez zmian (poza zakresem, prócz drabinek grzejnikowych i grzejnik pod oknem  
w łazienkach) 
-montaż ściany mobilnej dzielącej pomieszczenie 1/20 
-wykonanie prac pod montaż pieca do ceramiki 15kW na potrzeby pracowni ceramiki 
-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wg. rzutów (stolarka p.poż. EI). W tym celu 
powiększenie otworów drzwiowych i przesunięcia - powiększenie otworu drzwiowego  
w miejscu wyjścia na taras. 
-wymiana oświetlenia (opraw).  
-schowanie widocznych przewodów elektrycznych lub korytek osłonowych pod tynk  
(wg. projektu branży elektrycznej).  
-wykonanie nowej skrzynki z hydrantem HP25 na komunikacji 1/8 
-rozbiórka fragmentu balustrady na tarasie zewnętrznym oraz remont i malowanie pozostałej 
balustrady w kolorze analogicznym do istniejącego (spękania filarków i cokołów 
balustrady). 
-wykonanie nowych schodów zewnętrznych za budynkiem wraz z platformą dla osób   
 niepełnosprawnych (schody z kratki wema i belki policzkowe z profili stalowych typu „C”). 
 Balustrada z stali nierdzewnej tzw. „kwasiak” z pochwytem obustronnym.  
-dojścia do schodów poprzez utwardzenie z kostki betonowej szarej przy schodach i pod 
schodami + krawężniki 
-wymiana fragmentu ocieplenia na elewacji z styropianu na wełnę mineralną( dwa miejsca  
o pasach szerokości 2m na całej wysokości elewacji - zaznaczono na rzucie). 
-remont schodów zewnętrznych od strony północnej (naprawa tynków i malowanie) 
-wykonanie nowego opierzenia przy balustradach , rynien i rur spustowych przy tarasie  
z blachy nierdzewnej cynkowanej. 
-umywalka i zlew w pracowniach wg. rzutu parteru 
 
W zakresie projektu jest wykonanie pomieszczeń na warsztaty zajęciowe z pracowniami  
w których będzie przebywać maksymalnie do 6 osób. 
Zakres dotyczy tylko części pomieszczeń na parterze. 
Są to pracownie typu pracownia malarska, ceramiki, kulinarna, pracownia zwykła. 
Projektuje się także pomieszczenia: rehabilitacji, salę zabawową, pomieszczenie socjalne, 
psychologa, szatnie. Istniejące wc do odświeżenia. W pomieszczeniach nie będą 
występowały czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pobyt ludzi w pomieszczeniach powyżej  
4 godzin. 
Z tyłu budynku projektuje się schody zewnętrzne i platformę dla osób niepełnosprawnych 
montowany na stałe. 
 
Na rzutach oznaczono istniejące i projektowane wysokości pomieszczeń. 
Z uwagi na względy architektoniczno-budowlane. Konstrukcja budowlana nie pozwala na 
zachowanie wysokości 3m w pomieszczeniach pracowni. 
Powołując się na §72 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuwanie z dnia 18 września 
2015r poz. 1422 uzyskano odstępstwo od przepisów na rzecz zastosowania w budynku  
i wspomnianych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 
Aktualnie w budynku jest instalacja nawiewno-wywiewna z centralą wentylacyjną, którą 
będzie dostosowana do przebudowywanych pomieszczeń. 
 



 
 

 
 

Zaleca się wizję lokalną w budynku oraz otoczenia budynku w celu poprawnej wyceny 
robót. 
 
4.0 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE : 
   
4.1 Forma i funkcja budynku: 
Budynek czterokondygnacyjny (piwnica + parter + piętro + poddasze użytkowe). 
Podpiwniczony, pokryty dachówką ceramiczną oraz papą termozgrzewalną. Dach 
wielospadowy o kącie nachylenia od 3º do 45º. 
Od strony wschodniej zlokalizowane jest wejście główne do budynku. W południowej 
części budynku znajduję się klatka schodowa, która przebiega przez wszystkie kondygnacje. 
Od strony zachodniej znajduje się także wejście do budynku które wymaga zwiększenia 
wysokości drzwi. Od tej strony przy tarasie projektuje się schody stalowe o stopniach  
z kratki wema wraz z platformą schodową dla osób niepełnosprawnych. 
 
4.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
Bryła budynku nawiązuje do tradycyjnej architektury wybudowanych w sąsiedztwie 
budynków i jest dostosowania do krajobrazu otwartego. Bryłą budynku nie zmienia się. 
 
5.0 DANE KONSTRUKCJO-BUDOWLANE  : 
   
Projekt opracowano na podstawie przepisów techniczno – budowlanych uwzględniając 
m.in. – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. z 2006 roku Nr 80 poz. 563), 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 roku Nr 
75 poz. 690 z późniejszych zmianami\): 
• PN-82/B-02000 – 02002 – 02003 – obciążenia budowli  
• PN-80/B-02010 – obciążenia śniegiem  
• PN-77/B-02011-  obciążenia wiatrem  
• PN-81/B-03020 – posadowienie fundamentów 
• PN-84/B-03264 – konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone  
• PN-81/B-03150 – konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
 
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej – nowe ściany konstrukcyjne murowane 
dotyczące zakresu przebudowy. 
Dach drewniany płatwiowo-kleszczowy (istniejący). 
 
6.0 WARUNKI GEOTECHNICZNE: 
   
W trakcie prowadzonych prac geologicznych wykonano analizę makroskopową 
występujących w otworach gruntów. Po odwierceniu otworów, oraz po przeprowadzeniu 
badań terenowych, otwory zasypano urobkiem własnym z zachowaniem kolejności 
przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze  i  sposób  likwidacji  otworów  nie  
wpłynęły  negatywnie  na  zmianę  parametrów  gruntowo-wodnych podłoża jak również na 
zmianę środowiska naturalnego.        
Parametry  gruntów określono metodą „B” na  podstawie normy  PN-81/B-03020 oraz 
metodą „C”  w  oparciu  o  doświadczenia  własne  i  literaturę  fachową.    Dla  każdej  
warstwy  geotechnicznej  na podstawie stopnia zagęszczenia, stopnia plastyczności 



 
 

 
 

wykorzystując zależności korelacyjne, zostały określone  następujące  parametry:  kąt  tarcia  
wewnętrznego,  spójność,  moduł  pierwotnego odkształcenia i edometryczny moduł 
ściśliwości pierwotnej.  
 
Warunki geotechniczne przyjęto I kategorię geotechniczna obiektu zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 839 z 24.09.1998r. 
Na podstawie próbnych wykopów wykonanych w miejscu planowanego budynku 
stwierdzono, że w poziomie posadowienia fundamentów występują ziemia urodzajna, glina 
piaszczysta, grunt jednorodny. Woda gruntowa do poziomu posadowienia fundamentów nie 
występuje. 
W przypadku wystąpienia w podłożu gorszych niż złożono w projekcie 
geotechnicznym warunków gruntowo – wodnych, należy dokonać sprawdzenia 
zaprojektowanych przekrojów ław fundamentowych. 
 
7.0 DANE  TECHNICZNE : 
 
7.1 Fundamenty- projektowane schody zewnętrzne 
• Ławy fundamentowe ze żwirobetonu B 15 MPa wylewane w wykopie, na 10cm 

warstwie chudego betonu , zbrojone wieńcem 4-ma φ 12 strzemiona  φ 6 mm co 30 cm . 
• Fundamenty posadowić w gruncie rodzimym na głębokości minimum 1,1 m, poniżej 

poziomu terenu. Przy wykonywaniu ław należy bezwzględnie przestrzegać, by 
fundamenty posadowić na nośnym, rodzimym nienaruszonym gruncie. 

 
7.2 Ściany- projektowane schody zewnętrzne 
• Ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych M6 kl. 10.0 MPa na zaprawie cem. - 

wap. marki 5.0 MPa. Od  zewnętrz ściany fundamentowe ocieplić 12,0 cm warstwą 
styropianu. 

• Ściany zewnętrzne powyżej izolacji przeciwwilgociowej warstwowe z pustaków     
ceramicznych gr. 25 cm klasy 10 MPa  na zaprawie  termoizolacyjnej klasy M5.0 (+ 
styropian 15cm) Pod stropem i nadprożami ułożyć 3 warstwy cegły pełnej  klasy 15 MPa 
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.0. 

•   Ściany wewnętrzne powyżej izolacji przeciwwilgociowej murowane z pustaków 
ceramicznych gr. 25 cm klasy 10 MPa na  zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5.  
Pod nadprożami ułożyć 3 warstwy z cegły pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo - 
wapiennej klasy M5. 

• Filarki zakratkowane na rzucie przyziemia wykonać z cegły pełnej ceramicznej klasy 
15.0 MPa na zaprawie cementowej marki 8.0 MPa z dodatkiem mleka wapiennego jako 
plastyfikatora . W filarkach należy wykonać rdzenie żelbetowe z prętów ∅ 12 mm , 
strzemiona ∅ 6 mm co 15 cm. 

• Kominy z kształtek kominowych, systemowych (jeżeli występują). 
• Ścianki działowe murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowej Rz 8.0 MPa  

z dodatkiem mleka wapiennego jako plastyfikatora   o gr. 12 cm 
• Rdzenie żelbetowe wykonać jako żelbetowe z betonu B-25,0 MPa zbrojone  prętami ze 

stali AIIIN , A0 wg. rzutów. 
 
7.3. Stropy między kondygnacyjne- istniejące. 
• Strop nad parterem – bez zmian 
 
 



 
 

 
 

7.4 Dach: 
• Dach bez zmian. 

 
7.5 Obróbki blacharskie. 
• z blachy cynkowanej. Wykonać nowe na tarasie  
 
7.6 Rynny  i rury spustowe . 
• rynny ø 150 , rury spustowe ø 120 cynkowane – wymiana starych rynien i rur 

spustowych na tarasie na nowe. 
 
7.7 Schody zewnętrzne i balustrady na tarasie 
• Naprawa balustrad zewnętrznych, w tym tynków i malowanie elementów balustrady w 

kolorze analogicznym do istniejącego (w tym cokołu). 
• Odświeżenie stopni schodów od strony północnej, uzupełnienie ubytków, naprawa 

balustrad. 
• Oczyszczenie balustrad z korozji oraz malowanie  
• Projektowane schody wg. rysunków schody. Stopnie schodów z kraty wema, Belki 

policzkowe z C200. Balustrada z stali  „kwasiak” wg. rys. schodów zewnętrznych. 
 
7.8 Platforma schodowa zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych 
• Platforma wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo lub cynkowanej lub 

stali nierdzewnej w jasnym kolorze zbliżonym do białego.   
• Podest wykończony materiałem antypoślizgowym  (w wersji zewnętrznej aluminiowa 

blacha ryflowana)   
• Rampy najazdowe: wersja przelotowa 2 szt. lub z najazdem bocznym 3szt.  
• Składane siedzisko – opcjonalnie   
• System przeciwtnący i  przeciwzgnieceniowy    
• Dwie barierki zabezpieczające chowane w platformie  
• Zabezpieczenie przed korzystaniem z urządzenia przez osoby  
• nieupoważnione na platformie i kasetach wezwań (kluczyk)  
• Przycisk bezpieczeństwa na platformie „STOP”   
• Składanie/rozkładanie podłogi – MANUALNE opcjonalnie AUTOMATYCZNE   
• System łagodnego startu i zatrzymania platformy   
• Udźwig min. 220kg 
• Sterowane aa zasadzie stałego nacisku na przycisk. Na platformie PILOT na kablu 

spiralnym  jako opcja PRZYCISK 
• Wszystkie elementy muszą być odporne na czynniki atmosferyczne w tym 

antykorozyjne. 
• Mocowanie platformy nie powinno zawężać szerokości biegu między pochwytami. 
• Jednofazowe  230V  AC;  TN-S  (bezp.  B10A  +  wyłącznik  bezpiecznika  30mA),  

przewód zasilający 3x1,5mm 2.  Zasilanie bateryjne na platformie 2x12V. Wymagane 
jest uziemienie.   

• Moc silnika min. 0,5 kW 
• Urządzenie musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą 

Maszynową 2006/42/WE(Maszyny), - dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE oraz  
dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.   

• Minimalna gwarancja 2 lata 
 

7.9 Izolacje przeciwwilgociowe. 
• pozioma ścian z dwóch warstw papy termozgrzewalnej 



 
 

 
 

• pozioma posadzki przyziemia z jednej warstwy folii budowlanej alt. papa 
termozgrzewalna 

• pionowa ścian fundamentowych - izolacja przeciwwilgociowa 
• stropu- folia paroizolacyjna – izolacja przeciwwilgociowa  R + P 
 
7.10 Izolacja cieplna. 
• ścian fundamentowych  –12 cm styropianu EPS-100 lub styrodur gr. 10cm 
• Ściany zewnętrzne 12-15 cm wełna mineralna wg. rzutu parteru. – pas szerokości 2m  

 
7.11 Stolarka okienna i drzwiowa 
- wg. zestawienia stolarki. 
 
7.12 Wykończenie: 
• Ściany ściany wewnętrzne – tynki wapienne, gipsowe lub płyty gipsowo-kartonowe. 
• Podłogi – wg. rysunku rzutów ( na parterze wymiana linoleum na nowe linoleum 

termozgrzewalne o bardzo wysokim poziomie ścieralności minimum „P”. Klasa 
użytkowa to 31. Linoleum wywinąć na ścianę.  

Linoleum o imitacji drewna, deska biała/kremowy sękata(do uzgodnienia z inwestorem). 
• W pomieszczeniu 1/20 istniejąca podłoga do uzupełnienia braków, naprawa, 

cyklinowanie i lakierowanie. 
• Podłogowe płytki ceramiczne w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych wym. 

50x50cm. Kolor jasno kremowy do konsultacji z inwestorem. Klasa ścieralności V. 
Antypoślizgowość R11. 

• Ścienne płytki w łazienkach i pomieszczeniach do konsultacji z inwestorem (kolory  
w odcieniach jasnych) 

 
7.13 Wykończenie ścian . 
• Należy ukryć pod tynk zewnętrzne przewody elektryczne na klatce schodowej, 

korytarzach i pomieszczeniach. 
• Wykonać malowanie ścian na korytarzach -lamperie na korytarzach z tynku 

mozaikowego żywicznego w kolorze jasno kremowym. 
• Powyżej lamperii ściany w kolorze białym. 
• Sufity w kolorze białym. 
• Malowanie wszystkich pomieszczeń w kolorystyce uzgodnionej z INWESTOREM. 

 
7.14 Grzejniki . 
• Wymiana zniszczonych grzejników w łazienkach wg. rysunku rzutu instalacje wod.-

kan., ogrzewania. 
 
7.15 Instalacje 
• woda  – istniejąca, zasilanie instalacji wewnętrznej przyjmuje się z istniejącego 

przyłącza zewnętrznego do sieci. Włączenie wody zimnej do instalacji wewnętrznej. 
Rury układane w posadzce w karbowanych rurach osłonowych typu PESZEL. Rury 
prowadzone przez stropy i ściany w osłonach PE. 

• kanalizacja sanitarna – istniejąca, instalacja sanitarna odprowadzona z budynku do 
sieci. Całość kanalizacji w budynku z rur PVC kielichowych. Na pionie przewidziano 
rewizję do ewentualnego czyszczenia przewodów, dla odpowietrzenia instalacji pion 
rurą wywiewną. 

• instalacja elektryczne – wykonać jako podtynkową z zastosowaniem osprzętu 
melaminowego podtynkowego. Instalacje wykonać przewodami YDY 1,5 Ui=750V dla 



 
 

 
 

oświetlenia , natomiast instalację gniazd wtynkowych wykonać przewodem YDY 3x2,5 
mm Ui= 750V. Osprzęt montować na wysokości 1,4 m od posadzki. Instalacje należy 
wykonać w systemie sieciowym TN-C-S tzn. że w instalacji występuje oddzielne 
przewody neutralny i ochronny. 

• ogrzewanie – bez zmian (wymiana grzejników w sanitariatach wg. rzutów) 
• wentylacja – do przebudowy, do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczeń służą 

także dodatkowo okna rozszczelniane oraz kanały nawiewne z istniejącej centrali 
wentylacyjnej. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratką 
nawiewną dołem o wolnym przekroju 150cm2.  

      Dla wentylacji wywiewnej pomieszczeń sanitarnych (łazienka, WC) oraz kuchni, 
spiżarni i pomieszczeń gospodarczych przyjęto wentylację wywiewną grawitacyjną o 
wielkości murowanego kanału 14x14cm. 

• odgromowa – bez zmian. 
• Deszczowa – z tarasu do remontu, woda opadowa rozprowadzana powierzchniowo na 

teren własny w granicach działki. 
 
7.16 Infrastruktura- bez zmian. 

• Woda – istniejące przyłącze  
• Kanalizacja – istniejące przyłącze 
• Energia elektryczna  - istniejące przyłącze  

 
8.0 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 
NATURALNE I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE: 
 
• Przebudowę budynku i budowę schodów zaprojektowano w sposób minimalizujący jej 

wpływ na środowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej 
budowy zamyka się w granicach zainwestowania.  

• Odpady bytowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej  
• Woda opadowa odprowadzana jest do instalacji deszczowej oraz w obrębie własnej 

działki. 
• Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie  spowodowuje 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

• Remont obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie. 
• Remont budynku nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, 

nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła 
słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na 
projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie oraz nie 
wpływa na konstrukcję budynków sąsiednich. 

• Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, 
wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego 
terenu. 

• Odpady stałe: bez zmian- pojemnik na odpadki stałe. 
• Emisja hałasu, wibracji i promieniowania: obiekt nie emituje wibracji ani 

promieniowania. Emisja hałasu mieści się w granicach normy. 
• Emisja zanieczyszczeń: nie przewiduje się źródeł emisji zanieczyszczeń. 
 



 
 

 
 

9.0 ENERGIA ODNAWIALNA : 
 

• W obiekcie przewiduje się możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
takich jak:  energia promieniowania słonecznego. Nie przewiduje się natomiast: energia 
geotermalna, energia wiatru, a także zastosowanie skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię.  

• Aktualnie obiekt korzysta z pieca gazowego ogrzewającego budynek.  
 

10.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ : 
 

• Budynek zalicza się do kategorii- ZL-II zagrożenia ludzi, średniowysoki i klasy „B”- wg 
Rozp. Min. Spr. Wew z dnia 3.11.1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 92 poz.460 z późn. zm). 

• Płatwiowo kleszczowa konstrukcja dachu. 
• Liczba kondygnacji nadziemnych : IV 
• Wysokości pomieszczeń (na stały pobyt): około 3,00m i 2,85m i 2,25m (parter) 
• Obiekt w zabudowie wolnostojącej 
• Kategoria zagrożenia ludzi: ZL-II 
• Klasa odporności pożarowej: „B” konstrukcja nośna R120, strop REI 60,  

konstrukcja dachu R 30 
• Obiekt ani przestrzenie zewnętrzne nie będą zagrożone wybuchem. 
• Droga pożarową stanowi ul. Korczaka. 
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO 
 ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  

 
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
  
I. DANE TECHNICZNE: 
 

1) budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, piętro, poddasze), dach 
wielospadowy 

2) powierzchnia zabudowy:     734,20  m2  
3) powierzchnia użytkowa zakresu opracowania: 323,53 m2 
4) kubatura całości:               6740,00  m3 

 
II. OPIS KONSTRUKCJI: 
 

1) Fundamenty- istniejące  
Ławy fundamentowe z kamienia na zaprawie wapiennej. Oraz ze żwirobetonu 
B 15 MPa wylewane w wykopie, na 10cm warstwie chudego betonu , zbrojone 
wieńcem 4-ma φ 12 strzemiona  φ 6 mm co 30 cm. 
Fundamenty w gruncie rodzimym na głębokości minimum 3,0 m, poniżej 
poziomu terenu.  

2) mury parteru i piętra- istniejące 
ściany parteru gr.54cm częściowo z kamienia na zaprawie wapiennej oraz 
murowane z cegły palonej (w tym ocieplenie styropian gr. około 12cm),  
w stanie dobrym- zdolnym do przeniesienia nowego rodzaju obciążeń 
wynikającego z przebudowy budynku. 

3) stropy 
Strop parteru – strop gęstożebrowy 
Strop w stanie dobrym- zdolnym do przeniesienia nowego rodzaju obciążeń 
wynikającego z przebudowy. 

4) posadzki  
betonowe, stan zadowalający, dokonać naprawy i uzupełnienia ubytków. 
Wymiana nawierzchni podłogowych (linoleum). 

5) tynki zewnętrzne i wewnętrzne 
cementowo-wapienne wstanie zadowalającym, niewielkie ubytki w tynku 
zewnętrznych przyziemia, tynk wewnętrzny w trakcie remontu naprawić oraz 
ukryć instalację elektryczną pod tynk. 

6) stolarka okienna 
okna PCV podwójne szklona w stanie zadowalającym. 



 
 

 
 

7) stolarka drzwiowa  
drewniana, PCV, w stanie dobrym. 

 
III.  WYPOSAŻENIE BUDYNKU: 
 

1) instalacja elektryczna z sieci ogólnej – istniejące przyłącze,  
2) instalacja wodna z sieci– istniejące przyłącze, 
3) instalacja kanalizacyjna– istniejące przyłącze, 

 
IV. STAN TECHNICZNY BUDYNKU : 
   

Stan techniczny istniejącego obiektu pod względem wytrzymałości elementów 
konstrukcyjnych jest dobry i pozwala na jego przebudowę. 

Istniejące elementy konstrukcyjne przeniosą projektowane obciążenie. Zaleca 
się dodatkową ocenę zakrytych elementów konstrukcyjnych oraz podjęcie 
ewentualnych prac naprawczych. 
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1.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU: 
 

Budynek wykonany w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych  
w użytkowaniu pod względem ekologicznym jak ceramika, beton, kamień, drewno, 
materiały izolacyjne (wełna, styropian, papy). Zrzut ścieków przewidziane do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
 

1.1 Ochrona pożarowa budynku: 
Budynek zalicza się do kl. ZL-II zagrożenia ludzi.  
Zastosowane materiały spełniają wymagania ochrony pożarowej.  

 
1.2 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku: 

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych. Wartość 
współczynniku obliczono zgodnie z PN 

 
Wartości obliczeniowe W/m2K są następujące: 
 Ściany zewnętrzne - U =0,23 
 Dachy, stropodachy - U = 0,18 
 Podłoga na gruncie - U = 0,30 
 Okna - U = 1,1 
 Drzwi – U = 1,5 
 
 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię. 

Wartość EP (kWh/m2 rok) rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotna do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej i oświetlenie wbudowanego dla budynku została obliczona 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 
Wartość EP dla projektowanego budynku wynosi 60 kWh/m2 rok. 
Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości 
współczynników przenikania ciepła poniżej wymaganych Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki i Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r zaliczyć 
można do energooszczędnego.  
 

2.0 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło: 
            

• Roczne zapotrzebowanie na energie użytkową do ogrzewania, wentylacji 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia  
wynosi 27 kWh/(m2 rok) 

• Dostępne nośniki energii to energia elektryczna, energia wiatru energia słoneczna, 
energia geotermalna. 

• Działka posiada zapewniania dostawy energii elektrycznej. 
• Do analizy porównawczej przyjęto istniejące zasilanie miejskie w energię cieplną, 

solary i pompy ciepła. Zainstalowanie odnawialnych źródła energii pochodzące  
z energii wiatrowej czy geotermalnej są nie ekonomiczne i techniczne trudne do 
realizacji. 

• Optymalnym systemem zaopatrzenia budynku jest wykorzystania paneli 
fotowoltaicznych i energii elektrycznej. Wykorzystanie źródeł odnawialnych takich 
jak geotermalna czy wiatrowa a także zastosowanie skojarzonej produkcji energii 



 
 

 
 

ciepła jest nie ekonomiczne i nieopłacalne za względu na zbyt wysokie koszty 
realizacji.         

 
 
3.0  Uwagi końcowe: 
 

• Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane przy 
wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające: 

  - certyfikat na znak bezpieczeństwa 
  - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą   
              techniczną. 

• Projektowany remont budynku nie zagraża bezpieczeństwu dla budynków 
sąsiednich i nie narusza elementów konstrukcyjnych pobliskich budynków. 

• Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

 
UWAGA:  Wszystkie roboty budowlane wykonać pod ścisłym nadzorem 

technicznym, zgodnie z Polską Normą Budowlaną i obowiązującymi 
przepisami  budowlanymi oraz zgodnie za sztuką budowlaną 
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PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE Ń DO PROJEKTU  
 
 

1. Więźba dachowa: 
-bez zmian 
 
2. Stropy: 
-bez zmian 
 
3. Podciągi belki i nadproża żelbetowe: 
Monolityczne wylewane na budowie z betonu B-25, zbrojenie główne stalą A-III N, 
strzemiona stal A-0. 
 
4. Ławy fundamentowe: 
Głębokość posadowienia min. 110cm. poniżej poziomu terenu z betonu B-25 i zbrojenie ze 
stali A-III i A-0. 
 
5. Elementy stalowe: 
Zaprojektowano z stali AIIIN  
 
6. Elementy żelbetowe: 
Zaprojektowano z betonu B-25 i zbrojenie ze stali A-III i A-0. 
Wieniec i ława żelbetowa- 4 pręty Ø12mm stal A-IIIN. Strzemiona Ø6mm stal A-O co 
25cm. 
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ 
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
 
WARUNKI OCHRONY   PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU 
 

1 Przeznaczenie obiektu budowlanego  : Zmian sposobu użytkowania wraz z 
przebudową parteru budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim pod 
Warsztaty Terapii Zajęciowej i budowę schodów zewnętrznych. 
 

2           Powierzchnia :a). wewn ętrzna     użytkowa   części Warsztatów Terapii 
Zajęciowych z zapleczem  ZL II wynosi  

Parter 323,53 m2 
 

3           Wysoko ść:      Budynek  przebudowy piętrowy z poddaszem 
użytkowym     w kalenicy - 14,50 m,  budynek średnio wysoki / SN / 
 
4           Liczna kondygnacji  nadziemnych – Budynek  przebudowywany  - 3  
kondygnacyjny + kondygnacja piwniczna.  
 a).  poziomów podziemnych  - Budynek  istniejący częściowo podpiwniczony 

 
5           Warunki usytuowania .  
Od  strony  wschodniej  istniejący  budynek  mieszkalny w  odległości 30,00 m. 
Od  strony zachodniej  istniejący teren domu dziecka.  
Od  strony  południowej i północnej nie ma zabudowań. 
 
6           Kategoria zagro żenia ludzi, maksymalna g ęstość  obci ążenia 
ogniowego strefy po żarowej  – kategoria zagrożenia ludzi: ZLII,  W całości 
budynku jednocześnie może przebywać do 110 osób /4x25 + 10/, 
 
7           Zagro żenie wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni 
zewnętrznych:  nie występuje. 

 
8           Klasa odporno ści po żarowej:   Wymaganą klasą odporności 
pożarowej  dla budynku części warsztatów zajęciowych ( ZL II  ) ustalono B. 
 
Wszystkie jego elementy nowoprojektowane wymagają aby wykonane były  
z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. 
Stężenia połaciowe należy zabezpieczyć farbami ognioochronnymi do 
odporności ogniowej klasy R 30. Zabezpieczenia powinny być wykonane 



 
 

 
 

zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w aprobatach technicznych ITB 
stosowanych farb ognioochronnych. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego mają 
klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla preferowanego elementu. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego mają klasę odporności ogniowej (E I) ściany  
i stropów tego pomieszczenia. 
 
9 Podział obiektu na strefy po żarowe:  

Budynek  części parteru na warsztaty zajęciowe  ZL II.  
Projektowany obiekt  podzielono na strefy pożarowe. Istniejące pomieszczenia 
domu dziecka będą odrębną strefa pożarową, oddzielona od pomieszczeń 
warsztatów zajęciowych ścianą REI 120 
Dodatkowo wydziela  się  pas oddzielenia pożarowego szerokości 2m na 
elewacji (wełna mineralna, materiał niepalny). 

 
10 Warunki ewakuacji  ludzi lub ich uratowania w inny sposób  –  
W projekcie uwzględniono następujące parametry w zakresie ewakuacji:  
W  części  projektowanej przebudowy dla obiektów  ZL II długość przejść 
ewakuacyjnych może  wynosić   max.40,00m.  Z  każdej  części 
zaprojektowano  po  1  wyjściu  ewakuacyjnym   na  zewnątrz  budynku.  
Drzwi  wyjściowe z  klatki  schodowej   min. 1,20 m. W obiekcie w projektowanej 
części  zainstalowane zostanie oświetlenie awaryjne o natężeniu 1 lx przez 
okres godz. Wymagane  doświetlenie strefy  zewnętrznej  nad  wyjściami 
ewakuacyjnymi zewnętrznymi. Wykonano oznakowanie na potrzeby ewakuacji 
dróg i pomieszczeń zaprojektowano zgodnie oraz lokalizację gaśnic oznakować 
zgodnie z PN-92/N-01256.02 i PN-N-01256-5. 
 

Klatka schodowa poza zakresem opracowania. 
 
12       Urządzenia przeciwpo żarowe;   Zgodnie rozporządzeniem MSWiA z dnia 
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów obiekt wyposażony będzie w   hydranty 
wewnętrzne DN 25 z wężem półsztywnym, który swym zasięgiem obejmują cały 
obiekt. W budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 
Zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do 
wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczono w pobliżu głównego wejścia do 
obiektu. 
 
13       Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dział ań ratowniczo-
gaśniczych: Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do 
zewnętrznego gaszenia pożaru  dla budynku ( budynek użyteczności publicznej 
oraz inny o takim przeznaczeniu o kubaturze brutto do 5000 m3 i powierzchni 
wewnętrznej do 1000 m2) wynosi co najmniej 10 dm3/s. Ta ilość wody jest 
zapewniona poprzez zewnętrzną sieć wodociągową z istniejącego hydrantu 
zewnętrznego  usytuowanego w odległości do 75m od projektowanego budynku 
na  istniejącej  sieci wodnej  Ø 150 mm. Drogę  pożarową  stanowi istniejąca 



 
 

 
 

asfaltowa  droga  gminna. Pierwszy istniejący hydrant jest przed wejściem 
głównym do budynku w odległości ok. 30m. Drugi hydrant mieści się  
w odległości do 150m za budynkiem szkoły. Nie ingerujemy poza istniejący 
obrys budynku. 
  
 
14       Dojazd po żarowy    
Drogę pożarową stanowi istniejąca droga gminna od strony wschodniej 
przebudowywanego budynku, prowadząca wzdłuż dłuższej ściany budynku, 
dostosowana do jednostek straży pożarowej i włączająca się do istniejącej drogi 
za istniejącą szkołą. 
 
15       Rozwi ązania zamienne do wymaga ń ochrony przeciwpo żarowej : nie 
dotyczy 

16       Inne wa żne dane:   
W poszczególnych pomieszczeniach nie będzie więcej niż 6 osób 
jednocześnie. 

 
 
 
 

Opracował: 
 

                      mgr. inż. arch 
 Łukasz Michalak                                         
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1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
1.  Przedmiot opracowania.  
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

 
1.1. Podstawa opracowania.  
Podstawę opracowania stanowi :  
• Wizja lokalna,  
• Inwentaryzacja i pomiary w terenie,  
• Uzgodnienia z Inwestorem,  
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,  
• Aktualne normy i przepisy budowlane.  
 
1.2. Lokalizacja obiektu.  
Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
  
2.  Forma i program użytkowy obiektów.  
2.1. Założenia funkcjonalne.  
Parter budynku  ma  pełnić  funkcję  oświatową  oraz  zostać  dostosowany  do  potrzeb  
osób niepełnosprawnych.  
2.2. Forma architektoniczna.  
  Rozwiązania  architektoniczne  wpisują  się  w  istniejący  porządek  architektoniczno- 
przestrzenny otoczenia oraz nawiązują do historycznego charakteru sąsiadującego budynku.   
2.3. Zapewnienie warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.  
Przewiduje  się  dostępność  obiektu  dla  osób niepełnosprawnych.  
Zostanie wykonana strefa wejściowa poprzez budowę schodów zewnętrznych i platformę 
schodową dla osób niepełnosprawnych. 
 
3.  Charakterystyczne parametry techniczne  
  Budynek piętrowy z strychem nieużytkowym, połączony z istniejącymi obiektami  
za  pomocą  łącznika. Budynek  użyteczności  publicznej  dostosowany  do  potrzeb  
oświatowych, przeznaczony na stały pobyt ludzi.   
 
Projektowany budynek przedszkola z łącznikiem:  
-  Liczba kondygnacji: 4 
-  Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 
-  Powierzchnia zabudowy:  734,20  m2   
-  Powierzchnia użytkowa zakresu opracowania :  

Parter  323,53 m2 
-  Wysokość budynku: ok. 14,50 m (w kalenicy)  
-  Wysokość pomieszczeń użytkowych  
-pracownie 2,85 m  



 
 

 
 

-komunikacja 2,25 m 
Uzyskano odstępstwo od przepisów- uzgodnienie Opolski Państwowy Wojewódzki 
Inspektorat Sanitarny. 
 
3.  Pomieszczenia higienicznosanitarne   
 
  Aby  pomieszczenie  spełniało  warunki  techniczne  higienicznosanitarne  ściany  do  
wysokości  co  najmniej  2,0  m  powinny  być  pokryte  materiałami  zmywalnymi,  
nienasiąkliwymi  i  odpornymi  na  działanie  wilgoci  oraz  materiałami  nietoksycznymi                        
i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. Łazienki zostaną wykończone płytkami  
ceramicznymi.   
  Wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych:  
-miska ustępowa  przeznaczona  do  użytku  osób niepełnosprawnych 
 (wysokość drzwi/ głębokość kabiny),  
-  2 umywalki w tym jedna dla osób niepełnosprawnych  
-  kabina natryskowa,  
- brodzik bez progu dla osób niepełnosprawnych 
-  armatura umywalkowa dla osób niepełnosprawnych 
- specjalne uchwyty: przy umywalkach, wc  prysznicu w tym krzesełko ścienne pod 
prysznicem dla osób niepełnosprawnych 
-  wieszaki.   
 
4.  Instalacja ogrzewania  
Istniejąca instalacja  centralnego  ogrzewania  z  kotła  gazowego bez zmian. 
Wymagana jest wymiana zniszczonych grzejników w pomieszczeniach łazienkowych. 
 
5.  Instalacja wentylacyjna  
Projektuje  się  przebudowę wentylacji  nawiewno-  wywiewnej w zakresie parteru.  
 
6. OPIS TECHNOLOGICZNY :  
FUNKCJA I PRZEZNACZENIE BUDYNKU 
Projektowane warsztaty przeznaczone jest maksymalnie dla 30 osób.  
Po 6 osób w 1 pracowni. 
 
CZAS PRACY I ZATRUDNIENIE  
Obsługę w zakresie opieki będą pełniły maksymalnie osiem osób.  
Czas pracy maksymalnie 8 godzin.  
Obsługa w zakresie utrzymania porządku – 2 panie pełniące funkcję sprzątaczek.  
 
WENTYLACJA  
We wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić wentylację nawiewno-wywiewną. 
Istniejąca wentylacja do częściowej przebudowy ze względu na nowy układ pomieszczeń. 
Do obliczenia potrzebnej wymiany powietrza przyjęto :  
20m3 / h x 1 osoba dorosła 
Nawiew  
W salach zaprojektowano wentylacje wg. projektu sanitarnego. 
 
OŚWIETLENIE  
W pomieszczeniach pracy zapewniono doświetlenie światłem naturalnym oraz sztucznym 
zapewniającym natężenia światła zgonie z PN.  



 
 

 
 

Pracownie – 300lx  
Komunikacja – 100lx  
Szatnia – 200lx  
Sanitariaty – 200lx  
Oświetlenie światłem naturalnym w stosunku 1:8 , stosunek powierzchni podłogi do 
powierzchni okien .  
 
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ  
Wysokość w pomieszczeniach:  
Pracownie – min.2,85m  
Komunikacja– min.2,25m  
Sanitariaty – min.2,50m  
Pom. Biurowe 2,50m i 2,85m 
 
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA :  
Zasilanie istniejącego obiektu w wodę z istniejącej instalacji wodociągowej. Do wszystkich 
umywalek doprowadzona zostanie ciepła i zimna woda, która zostanie zmieszana  
i doprowadzona do temperatury 35-40°C. Odprowadzenie nieczystości płynnych do 
istniejącej sieci.  
 
POMIESZCZENIA SANITARNO - SOCJALNE  
Dla celów warsztatów zaprojektowano dwa sanitariaty wc dostępne z korytarzy (jeden dla 
osób niepełnosprawnych). Łącznie dla całego zakresu przewidziano 3 miski ustępowe. 
Ściany pomieszczeń sanitarno-socjalnych należy do wysokości minimum 2,0m wykonać 
jako zmywalne, nienasiąkliwe, odporne na działanie wilgoci .  
 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI  
Na terenie przedszkola mogą powstawać odpady komunalne. Odpady powinny być 
gromadzone w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe.  
 
OPIS POMIESZCZEŃ , WYPOSAŻENIE :  
Ściany i sufity pomieszczeń oraz szatni malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi lub 
akrylowymi w jasnych różnobarwnych kolorach. Podłogi wykonane 
z wykładzin dywanowych oraz PCV posiadających atest trudnopalności . Ściany 
pomieszczeń higieniczno –sanitarne do wysokości minimum 2,0m oblicowane płytkami, 
powyżej ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi lub akrylowymi w 
jasnych, kolorach. Elementy wyposażenia w szczególności meble muszą być dostosowane 
do wymagań ergonomii , posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty  
 
Zaplecze żywieniowe. Spożywanie posiłków przez osoby odbywać się będzie  
w jadalni , posiłki będą dostarczane z istniejącej kuchni (na parterze poza zakresem).  
 
Wymagania dodatkowe 
- dla pomieszczeń osób należy zapewnić wentylacje wywiewno-nawiewną wg. projektu 
sanitarnego 20 m3/osobę na każdego nauczyciela. W toaletach 50m3/ na miskę ustępową,  
w rozdzielni min.1,5w/h.  
 
Uwaga: 
-Lamperie zmywalne na ścianach do wys. 1,2m  
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INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
zgodnie z  DZ. U. Nr 120  z dnia 23 czerwca 2003 r 

 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
1.4 PROJEKTANT : MGR. INŻ. ARCH. ŁUKASZ MICHALAK  

 
1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI: 
 
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
 

2.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
Zakres opracowania zaznaczono na rzucie przerywaną fioletową linią, w który wchodzi: 
(prace do wykonania) 
-przebudowa pomieszczeń na parterze oraz zmiany zagospodarowania terenu wraz z zmianą 
fragmentu elewacji ocieplenia w celu dostosowania budynku do przepisów p.poż. 
-zmianę płytek w łazienkach (skucie istniejących) 
-wykonanie lamperii na ścianach korytarzy (komunikacji) do wys. 1,2m z tynku 
mozaikowego żywicznego 
-malowanie ścian (odświeżenia) 
-wymiany pokrycia podłogi w pomieszczeniach warsztatów i komunikacji  nowe linoleum       
 wg. rzutu parteru. 
-nowy biały montaż (wc, umywalki, brodziki, krany-armatura, uchwyty dla 
niepełnosprawnych, drabinkę grzejnikową i grzejnik pod oknem) w   łazienkach (w 
istniejących łazienkach punkty miejsc instalacji bez zmian). 
-nowe instalacje wod-kan będą w nowym pomieszczeniu socjalnym 
-przebudowa prowadzenia istniejącej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w tym 
rozbiórka w koniecznych miejscach istniejącego sufitu g-k i wykonanie nowej zabudowy 
zakrywającą instalację wentylacji. 
-c.o. bez zmian (poza zakresem, prócz drabinek grzejnikowych i grzejnik pod oknem  
w łazienkach) 
-montaż ściany mobilnej dzielącej pomieszczenie 1/20 
-wykonanie prac pod montaż pieca do ceramiki 15kW na potrzeby pracowni ceramiki 



 
 

 
 

-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wg. rzutów (stolarka p.poż. EI). W tym celu 
powiększenie otworów drzwiowych i przesunięcia - powiększenie otworu drzwiowego  
w miejscu wyjścia na taras. 
-wymiana oświetlenia (opraw).  
-schowanie widocznych przewodów elektrycznych lub korytek osłonowych pod tynk  
(wg. projektu branży elektrycznej).  
-wykonanie nowej skrzynki z hydrantem HP25 na komunikacji 1/8 
-rozbiórka fragmentu balustrady na tarasie zewnętrznym oraz remont i malowanie pozostałej 
balustrady w kolorze analogicznym do istniejącego (spękania filarków i cokołów 
balustrady). 
-wykonanie nowych schodów zewnętrznych za budynkiem wraz z platformą dla osób   
 niepełnosprawnych (schody z kratki wema i belki policzkowe z profili stalowych typu „C”). 
 Balustrada z stali nierdzewnej tzw. „kwasiak” z pochwytem obustronnym.  
-dojścia do schodów poprzez utwardzenie z kostki betonowej szarej przy schodach i pod 
schodami + krawężniki 
-wymiana fragmentu ocieplenia na elewacji z styropianu na wełnę mineralną( dwa miejsca  
o pasach szerokości 2m na całej wysokości elewacji - zaznaczono na rzucie). 
-remont schodów zewnętrznych od strony północnej (naprawa tynków i malowanie) 
-wykonanie nowego opierzenia przy balustradach , rynien i rur spustowych przy tarasie  
z blachy nierdzewnej cynkowanej. 
-umywalka i zlew w pracowniach wg. rzutu parteru 
 

W pierwszej kolejności zostaną wykonane następujące prace: 
• Przebudowa pomieszczeń parteru 
• Przebudowa instalacji wentylacji ,inst. wod-kan., inst. elektrycznej, wymiana 
oświetlenia 
• Budowa schodów zewnętrznych i rozbiórka balustrady 
• Remont obróbek blacharskich na tarasie 
• Roboty wykończeniowe  
 

3.0  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 
 
Działka stanowiąca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana i uzbrojona w wodę  
i kanalizację sanitarną. Teren jest płaski częściowo utwardzony. Wjazd na teren działki  
z drogi publicznej ul. Korczaka 
                      
 
4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenie zdrowia stanowić mogą następujące 
etapy prac: 
 

• Roboty murarskie powyżej 2,0 m 
• Wyburzenia ścian i demontaże ścian działowych, sufitów 
• Wykonanie obróbek blacharskich 
• Prace w pomieszczeniach ( tynkowanie i malowanie) 
• Prace na wysokości 

 
 
 



 
 

 
 

 
5.0 ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 
W celu zapobieżenia powstania przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych 
wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić  
z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. 
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na: 
• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób 

przebywających na terenie 
• Zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy 
 
Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie placu budowy 
poprzez 

• Doprowadzenie energii elektrycznej i wody 
 
Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
,instrukcjami montażu i innymi przepisami. 
 

Opracował: 
 

        .                                                                       projektant architektury.  
                      mgr. inż. arch 

 Łukasz Michalak                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalność architektoniczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                                                                          Opole, dnia 23.09.2019 r.  
     
 

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 
budowlane ( Dz. U. z 2003 r Nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) 
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UWAGA! 

W przypadku pojawieniu się w dokumentacji projektowej znaków, wyrazów stanowiących 

naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne. Dotyczy to także Polskich Norm, ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznej czy systemów referencji technicznych o których mowa w ust. 1 pkt 

2 i ust. 3. 
 
 



 
 

 
 

 

INWENTARYZACJA ZDJ ĘCIOWA  
 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 

 

 
Widok satelitarny 

 



 
 

 
 

 
Widok z zewnątrz w którym miejscu będą schody i platforma dla niepełnosprawnych. 

 

 
Balustrady do odnowienia 



 
 

 
 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 
 
 



 
 

 
 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 



 
 

 
 

 
Komunikacja na parterze do remontu wg. rzutów 

 

 
Przebudowa istniejących sufitów z płyt g-k po przebudowie instalacji nawiewno-wywiewnej 

 



 
 

 
 

 
Istniejące pomieszczeni jadalni do remontu. Rozbiórka szklanej przegrody. 

 
Remont łazienek, Skucie płytek i nowy biały montaż, drabinkę grzejnikową. 



 
 

 
 

 
Remont łazienek, Skucie płytek i nowy biały montaż, drabinkę grzejnikową. 

 
Pomieszczenie 1/20. Zakres prac opisany na rzucie, m.in. montaż ściany mobilnej. 



 
 

 
 

 
Widok z pomieszczenia nr 1/17 

 

 
Budynek z zewnątrz. Wymiana w fragmentach ocieplenia z styropianu i zamiana na wełnę 

mineralną ( pasy szerokości 2m wg. rzutów). Kolorystyka analogiczna do istniejącej 
elewacji. 

 

 



 
 

 
 

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU . 
 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
                                   

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
 

Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych. 

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
2. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Korczaka 1 na dz. nr 538/14 w Tarnowie Opolskim. 
Działka jest zabudowana budynkiem Domu Dziecka i zadrzewiona. Od strony wschodniej 
działka graniczy z ulicą Korczaka. Od strony południowej i zachodniej budynku znajduje się 
teren zielony. 
Na przedmiotowej obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Uchwała Nr III/16/02 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 30 grudnia 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski. 
 
Teren wg. planu należy pod symbol UZ teren usług zdrowia i opieki społecznej.  
 
  
3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
3.1 Budynek Domu Dziecka 
3.2 Wjazd na teren działki  z drogi publicznej ul. Korczaka dz. nr 207/15 
3.3 Utwardzenie  dojść  pieszych  stanowi  kostka  betonowa  na  warstwie  10 cm  
      chudego betonu. 
3.4 Stanowiska postojowe- bez zmian przed budynkiem. 
3.5 Obiekty i urządzenia budowlane: 
W ramach zagospodarowania terenu przewiduję się utwardzenia z kostki schodowej, schody 
stalowe zewnętrzne oraz remont istniejących balustrad. 
 



 
 

 
 

3.6 Ukształtowanie terenu i zieleni: 
Bez zmian. 
 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 
 

RODZAJ POWIERZCHNI m2 % działki 
Powierzchnia zabudowy (bez zmian) 734,20  m2 7,71 % 
Proj. powierzchnia terenu utwardzonego  z kostki 
betonowej gr. 6cm- dojścia  piesze  

16,00  m2 0,0017 % 

Istniejące utwardzenia  380,00 4,1483 
Istniejąca zieleń (biologicznie czynna) 8395,00 88,14 
Powierzchnia  działki                                                                                       9525,00 m2 100,00 % 
 
5. ISTNIEJĄCA INSFRASTRUKTURA. 
- woda – istniejące przyłącze  wodociągowe na działce  
- ścieki  socjalne  - istniejące przyłącze 
- instalacja  elektryczna – istniejące  przyłącze  elektryczne na działce + zwiększenie 

mocy 
 
6.  DANE UZUPEŁNIACE: 
Charakter użytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu 
działki poza powierzchnią zabudowaną. 
Budynek Domu Dziecka, z projektowaną jego przebudową oraz wyposażeniem  
i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. 
Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery. 
Ilość wytwarzanych opadów bez zmian. 
 

7.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE:  

• Przebudowę zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko 
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się 
w granicach zainwestowania.  

• Woda opadowa odprowadzana będzie na teren nieutwardzony w obrębie własnej 
działki 

• Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie  
spowodowuje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

• Przebudowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających 
ochronie. 

• Przebudowa budynku publicznego nie powoduje naruszenia prawa 
własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do 
drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej  
i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną 
zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie oraz nie 
wpływa na konstrukcję budynków sąsiednich. 



 
 

 
 

• Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych 
inwestowanego terenu. 

 

8. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ART. 34 
UST. 3 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE. 

• Budynek wolnostojący usytuowany z działkami o podobnej charakterystycznej 
zabudowie- stanowi uzupełnienie zabudowy otaczającej. Projektowany obiekt 
ścianami nie przesłania światła słonecznego i nie ogranicza możliwości lokalizacji 
budynków na działkach sąsiednich (od strony południowej- droga gminna  
i północnej- działka inwestora) 

• Remont budynku nie spowoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób 
trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej, nie pozbawia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków 
łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek 
sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie.  

• Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się na terenie objętym 
inwestycją.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OOPPII SS  TTEECCHHNNII CCZZNNYY   
  

1.0 DANE OGÓLNE:                                                                                                   
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
2.0 DANE EWIDENCYJNE: 
 
 

 
3.0 OPIS OGÓLNY : 
   
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
Zakres opracowania zaznaczono na rzucie przerywaną fioletową linią, w który wchodzi: 
(prace do wykonania) 
-przebudowa pomieszczeń na parterze oraz zmiany zagospodarowania terenu wraz z zmianą 
fragmentu elewacji ocieplenia w celu dostosowania budynku do przepisów p.poż. 
-zmianę płytek w łazienkach (skucie istniejących) 
-wykonanie lamperii na ścianach korytarzy (komunikacji) do wys. 1,2m z tynku 
mozaikowego żywicznego 
-malowanie ścian (odświeżenia) 
-wymiany pokrycia podłogi w pomieszczeniach warsztatów i komunikacji  nowe linoleum       
 wg. rzutu parteru. 
-nowy biały montaż (wc, umywalki, brodziki, krany-armatura, uchwyty dla 
niepełnosprawnych, drabinkę grzejnikową i grzejnik pod oknem) w   łazienkach 
 (w istniejących łazienkach punkty miejsc instalacji bez zmian). 
-nowe instalacje wod-kan będą w nowym pomieszczeniu socjalnym 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY CAŁEGO 
BUDYNKU 

  734,20   M2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  
W ZAKRESIE OPRACOWANIA 
- PARTER 

 
 

323,53 M2 
KUBATURA BRUTTO CAŁEGO 
BUDYNKU 

 6740,00 M3 



 
 

 
 

-przebudowa prowadzenia istniejącej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w tym 
rozbiórka w koniecznych miejscach istniejącego sufitu g-k i wykonanie nowej zabudowy 
zakrywającą instalację wentylacji. 
-c.o. bez zmian (poza zakresem, prócz drabinek grzejnikowych i grzejnik pod oknem  
w łazienkach) 
-montaż ściany mobilnej dzielącej pomieszczenie 1/20 
-wykonanie prac pod montaż pieca do ceramiki 15kW na potrzeby pracowni ceramiki 
-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wg. rzutów (stolarka p.poż. EI). W tym celu 
powiększenie otworów drzwiowych i przesunięcia - powiększenie otworu drzwiowego  
w miejscu wyjścia na taras. 
-wymiana oświetlenia (opraw).  
-schowanie widocznych przewodów elektrycznych lub korytek osłonowych pod tynk  
(wg. projektu branży elektrycznej).  
-wykonanie nowej skrzynki z hydrantem HP25 na komunikacji 1/8 
-rozbiórka fragmentu balustrady na tarasie zewnętrznym oraz remont i malowanie pozostałej 
balustrady w kolorze analogicznym do istniejącego (spękania filarków i cokołów 
balustrady). 
-wykonanie nowych schodów zewnętrznych za budynkiem wraz z platformą dla osób   
 niepełnosprawnych (schody z kratki wema i belki policzkowe z profili stalowych typu „C”). 
 Balustrada z stali nierdzewnej tzw. „kwasiak” z pochwytem obustronnym.  
-dojścia do schodów poprzez utwardzenie z kostki betonowej szarej przy schodach i pod 
schodami + krawężniki 
-wymiana fragmentu ocieplenia na elewacji z styropianu na wełnę mineralną( dwa miejsca  
o pasach szerokości 2m na całej wysokości elewacji - zaznaczono na rzucie). 
-remont schodów zewnętrznych od strony północnej (naprawa tynków i malowanie) 
-wykonanie nowego opierzenia przy balustradach , rynien i rur spustowych przy tarasie  
z blachy nierdzewnej cynkowanej. 
-umywalka i zlew w pracowniach wg. rzutu parteru 
 
W zakresie projektu jest wykonanie pomieszczeń na warsztaty zajęciowe z pracowniami  
w których będzie przebywać maksymalnie do 6 osób. 
Zakres dotyczy tylko części pomieszczeń na parterze. 
Są to pracownie typu pracownia malarska, ceramiki, kulinarna, pracownia zwykła. 
Projektuje się także pomieszczenia: rehabilitacji, salę zabawową, pomieszczenie socjalne, 
psychologa, szatnie. Istniejące wc do odświeżenia. W pomieszczeniach nie będą 
występowały czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pobyt ludzi w pomieszczeniach powyżej  
4 godzin. 
Z tyłu budynku projektuje się schody zewnętrzne i platformę dla osób niepełnosprawnych 
montowany na stałe. 
 
Na rzutach oznaczono istniejące i projektowane wysokości pomieszczeń. 
Z uwagi na względy architektoniczno-budowlane. Konstrukcja budowlana nie pozwala na 
zachowanie wysokości 3m w pomieszczeniach pracowni. 
Powołując się na §72 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuwanie z dnia 18 września 
2015r poz. 1422 uzyskano odstępstwo od przepisów na rzecz zastosowania w budynku  
i wspomnianych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 
Aktualnie w budynku jest instalacja nawiewno-wywiewna z centralą wentylacyjną, którą 
będzie dostosowana do przebudowywanych pomieszczeń. 
 



 
 

 
 

Zaleca się wizję lokalną w budynku oraz otoczenia budynku w celu poprawnej wyceny 
robót. 
 
4.0 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE : 
   
4.1 Forma i funkcja budynku: 
Budynek czterokondygnacyjny (piwnica + parter + piętro + poddasze użytkowe). 
Podpiwniczony, pokryty dachówką ceramiczną oraz papą termozgrzewalną. Dach 
wielospadowy o kącie nachylenia od 3º do 45º. 
Od strony wschodniej zlokalizowane jest wejście główne do budynku. W południowej 
części budynku znajduję się klatka schodowa, która przebiega przez wszystkie kondygnacje. 
Od strony zachodniej znajduje się także wejście do budynku które wymaga zwiększenia 
wysokości drzwi. Od tej strony przy tarasie projektuje się schody stalowe o stopniach  
z kratki wema wraz z platformą schodową dla osób niepełnosprawnych. 
 
4.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
Bryła budynku nawiązuje do tradycyjnej architektury wybudowanych w sąsiedztwie 
budynków i jest dostosowania do krajobrazu otwartego. Bryłą budynku nie zmienia się. 
 
5.0 DANE KONSTRUKCJO-BUDOWLANE  : 
   
Projekt opracowano na podstawie przepisów techniczno – budowlanych uwzględniając 
m.in. – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. z 2006 roku Nr 80 poz. 563), 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 roku Nr 
75 poz. 690 z późniejszych zmianami\): 
• PN-82/B-02000 – 02002 – 02003 – obciążenia budowli  
• PN-80/B-02010 – obciążenia śniegiem  
• PN-77/B-02011-  obciążenia wiatrem  
• PN-81/B-03020 – posadowienie fundamentów 
• PN-84/B-03264 – konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone  
• PN-81/B-03150 – konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
 
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej – nowe ściany konstrukcyjne murowane 
dotyczące zakresu przebudowy. 
Dach drewniany płatwiowo-kleszczowy (istniejący). 
 
6.0 WARUNKI GEOTECHNICZNE: 
   
W trakcie prowadzonych prac geologicznych wykonano analizę makroskopową 
występujących w otworach gruntów. Po odwierceniu otworów, oraz po przeprowadzeniu 
badań terenowych, otwory zasypano urobkiem własnym z zachowaniem kolejności 
przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze  i  sposób  likwidacji  otworów  nie  
wpłynęły  negatywnie  na  zmianę  parametrów  gruntowo-wodnych podłoża jak również na 
zmianę środowiska naturalnego.        
Parametry  gruntów określono metodą „B” na  podstawie normy  PN-81/B-03020 oraz 
metodą „C”  w  oparciu  o  doświadczenia  własne  i  literaturę  fachową.    Dla  każdej  
warstwy  geotechnicznej  na podstawie stopnia zagęszczenia, stopnia plastyczności 



 
 

 
 

wykorzystując zależności korelacyjne, zostały określone  następujące  parametry:  kąt  tarcia  
wewnętrznego,  spójność,  moduł  pierwotnego odkształcenia i edometryczny moduł 
ściśliwości pierwotnej.  
 
Warunki geotechniczne przyjęto I kategorię geotechniczna obiektu zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 839 z 24.09.1998r. 
Na podstawie próbnych wykopów wykonanych w miejscu planowanego budynku 
stwierdzono, że w poziomie posadowienia fundamentów występują ziemia urodzajna, glina 
piaszczysta, grunt jednorodny. Woda gruntowa do poziomu posadowienia fundamentów nie 
występuje. 
W przypadku wystąpienia w podłożu gorszych niż złożono w projekcie 
geotechnicznym warunków gruntowo – wodnych, należy dokonać sprawdzenia 
zaprojektowanych przekrojów ław fundamentowych. 
 
7.0 DANE  TECHNICZNE : 
 
7.1 Fundamenty- projektowane schody zewnętrzne 
• Ławy fundamentowe ze żwirobetonu B 15 MPa wylewane w wykopie, na 10cm 

warstwie chudego betonu , zbrojone wieńcem 4-ma φ 12 strzemiona  φ 6 mm co 30 cm . 
• Fundamenty posadowić w gruncie rodzimym na głębokości minimum 1,1 m, poniżej 

poziomu terenu. Przy wykonywaniu ław należy bezwzględnie przestrzegać, by 
fundamenty posadowić na nośnym, rodzimym nienaruszonym gruncie. 

 
7.2 Ściany- projektowane schody zewnętrzne 
• Ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych M6 kl. 10.0 MPa na zaprawie cem. - 

wap. marki 5.0 MPa. Od  zewnętrz ściany fundamentowe ocieplić 12,0 cm warstwą 
styropianu. 

• Ściany zewnętrzne powyżej izolacji przeciwwilgociowej warstwowe z pustaków     
ceramicznych gr. 25 cm klasy 10 MPa  na zaprawie  termoizolacyjnej klasy M5.0 (+ 
styropian 15cm) Pod stropem i nadprożami ułożyć 3 warstwy cegły pełnej  klasy 15 MPa 
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.0. 

•   Ściany wewnętrzne powyżej izolacji przeciwwilgociowej murowane z pustaków 
ceramicznych gr. 25 cm klasy 10 MPa na  zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5.  
Pod nadprożami ułożyć 3 warstwy z cegły pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo - 
wapiennej klasy M5. 

• Filarki zakratkowane na rzucie przyziemia wykonać z cegły pełnej ceramicznej klasy 
15.0 MPa na zaprawie cementowej marki 8.0 MPa z dodatkiem mleka wapiennego jako 
plastyfikatora . W filarkach należy wykonać rdzenie żelbetowe z prętów ∅ 12 mm , 
strzemiona ∅ 6 mm co 15 cm. 

• Kominy z kształtek kominowych, systemowych (jeżeli występują). 
• Ścianki działowe murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowej Rz 8.0 MPa  

z dodatkiem mleka wapiennego jako plastyfikatora   o gr. 12 cm 
• Rdzenie żelbetowe wykonać jako żelbetowe z betonu B-25,0 MPa zbrojone  prętami ze 

stali AIIIN , A0 wg. rzutów. 
 
7.3. Stropy między kondygnacyjne- istniejące. 
• Strop nad parterem – bez zmian 
 
 



 
 

 
 

7.4 Dach: 
• Dach bez zmian. 

 
7.5 Obróbki blacharskie. 
• z blachy cynkowanej. Wykonać nowe na tarasie  
 
7.6 Rynny  i rury spustowe . 
• rynny ø 150 , rury spustowe ø 120 cynkowane – wymiana starych rynien i rur 

spustowych na tarasie na nowe. 
 
7.7 Schody zewnętrzne i balustrady na tarasie 
• Naprawa balustrad zewnętrznych, w tym tynków i malowanie elementów balustrady w 

kolorze analogicznym do istniejącego (w tym cokołu). 
• Odświeżenie stopni schodów od strony północnej, uzupełnienie ubytków, naprawa 

balustrad. 
• Oczyszczenie balustrad z korozji oraz malowanie  
• Projektowane schody wg. rysunków schody. Stopnie schodów z kraty wema, Belki 

policzkowe z C200. Balustrada z stali  „kwasiak” wg. rys. schodów zewnętrznych. 
 
7.8 Platforma schodowa zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych 
• Platforma wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo lub cynkowanej lub 

stali nierdzewnej w jasnym kolorze zbliżonym do białego.   
• Podest wykończony materiałem antypoślizgowym  (w wersji zewnętrznej aluminiowa 

blacha ryflowana)   
• Rampy najazdowe: wersja przelotowa 2 szt. lub z najazdem bocznym 3szt.  
• Składane siedzisko – opcjonalnie   
• System przeciwtnący i  przeciwzgnieceniowy    
• Dwie barierki zabezpieczające chowane w platformie  
• Zabezpieczenie przed korzystaniem z urządzenia przez osoby  
• nieupoważnione na platformie i kasetach wezwań (kluczyk)  
• Przycisk bezpieczeństwa na platformie „STOP”   
• Składanie/rozkładanie podłogi – MANUALNE opcjonalnie AUTOMATYCZNE   
• System łagodnego startu i zatrzymania platformy   
• Udźwig min. 220kg 
• Sterowane aa zasadzie stałego nacisku na przycisk. Na platformie PILOT na kablu 

spiralnym  jako opcja PRZYCISK 
• Wszystkie elementy muszą być odporne na czynniki atmosferyczne w tym 

antykorozyjne. 
• Mocowanie platformy nie powinno zawężać szerokości biegu między pochwytami. 
• Jednofazowe  230V  AC;  TN-S  (bezp.  B10A  +  wyłącznik  bezpiecznika  30mA),  

przewód zasilający 3x1,5mm 2.  Zasilanie bateryjne na platformie 2x12V. Wymagane 
jest uziemienie.   

• Moc silnika min. 0,5 kW 
• Urządzenie musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą 

Maszynową 2006/42/WE(Maszyny), - dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE oraz  
dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.   

• Minimalna gwarancja 2 lata 
 

7.9 Izolacje przeciwwilgociowe. 
• pozioma ścian z dwóch warstw papy termozgrzewalnej 



 
 

 
 

• pozioma posadzki przyziemia z jednej warstwy folii budowlanej alt. papa 
termozgrzewalna 

• pionowa ścian fundamentowych - izolacja przeciwwilgociowa 
• stropu- folia paroizolacyjna – izolacja przeciwwilgociowa  R + P 
 
7.10 Izolacja cieplna. 
• ścian fundamentowych  –12 cm styropianu EPS-100 lub styrodur gr. 10cm 
• Ściany zewnętrzne 12-15 cm wełna mineralna wg. rzutu parteru. – pas szerokości 2m  

 
7.11 Stolarka okienna i drzwiowa 
- wg. zestawienia stolarki. 
 
7.12 Wykończenie: 
• Ściany ściany wewnętrzne – tynki wapienne, gipsowe lub płyty gipsowo-kartonowe. 
• Podłogi – wg. rysunku rzutów ( na parterze wymiana linoleum na nowe linoleum 

termozgrzewalne o bardzo wysokim poziomie ścieralności minimum „P”. Klasa 
użytkowa to 31. Linoleum wywinąć na ścianę.  

Linoleum o imitacji drewna, deska biała/kremowy sękata(do uzgodnienia z inwestorem). 
• W pomieszczeniu 1/20 istniejąca podłoga do uzupełnienia braków, naprawa, 

cyklinowanie i lakierowanie. 
• Podłogowe płytki ceramiczne w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych wym. 

50x50cm. Kolor jasno kremowy do konsultacji z inwestorem. Klasa ścieralności V. 
Antypoślizgowość R11. 

• Ścienne płytki w łazienkach i pomieszczeniach do konsultacji z inwestorem (kolory  
w odcieniach jasnych) 

 
7.13 Wykończenie ścian . 
• Należy ukryć pod tynk zewnętrzne przewody elektryczne na klatce schodowej, 

korytarzach i pomieszczeniach. 
• Wykonać malowanie ścian na korytarzach -lamperie na korytarzach z tynku 

mozaikowego żywicznego w kolorze jasno kremowym. 
• Powyżej lamperii ściany w kolorze białym. 
• Sufity w kolorze białym. 
• Malowanie wszystkich pomieszczeń w kolorystyce uzgodnionej z INWESTOREM. 

 
7.14 Grzejniki . 
• Wymiana zniszczonych grzejników w łazienkach wg. rysunku rzutu instalacje wod.-

kan., ogrzewania. 
 
7.15 Instalacje 
• woda  – istniejąca, zasilanie instalacji wewnętrznej przyjmuje się z istniejącego 

przyłącza zewnętrznego do sieci. Włączenie wody zimnej do instalacji wewnętrznej. 
Rury układane w posadzce w karbowanych rurach osłonowych typu PESZEL. Rury 
prowadzone przez stropy i ściany w osłonach PE. 

• kanalizacja sanitarna – istniejąca, instalacja sanitarna odprowadzona z budynku do 
sieci. Całość kanalizacji w budynku z rur PVC kielichowych. Na pionie przewidziano 
rewizję do ewentualnego czyszczenia przewodów, dla odpowietrzenia instalacji pion 
rurą wywiewną. 

• instalacja elektryczne – wykonać jako podtynkową z zastosowaniem osprzętu 
melaminowego podtynkowego. Instalacje wykonać przewodami YDY 1,5 Ui=750V dla 



 
 

 
 

oświetlenia , natomiast instalację gniazd wtynkowych wykonać przewodem YDY 3x2,5 
mm Ui= 750V. Osprzęt montować na wysokości 1,4 m od posadzki. Instalacje należy 
wykonać w systemie sieciowym TN-C-S tzn. że w instalacji występuje oddzielne 
przewody neutralny i ochronny. 

• ogrzewanie – bez zmian (wymiana grzejników w sanitariatach wg. rzutów) 
• wentylacja – do przebudowy, do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczeń służą 

także dodatkowo okna rozszczelniane oraz kanały nawiewne z istniejącej centrali 
wentylacyjnej. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratką 
nawiewną dołem o wolnym przekroju 150cm2.  

      Dla wentylacji wywiewnej pomieszczeń sanitarnych (łazienka, WC) oraz kuchni, 
spiżarni i pomieszczeń gospodarczych przyjęto wentylację wywiewną grawitacyjną o 
wielkości murowanego kanału 14x14cm. 

• odgromowa – bez zmian. 
• Deszczowa – z tarasu do remontu, woda opadowa rozprowadzana powierzchniowo na 

teren własny w granicach działki. 
 
7.16 Infrastruktura- bez zmian. 

• Woda – istniejące przyłącze  
• Kanalizacja – istniejące przyłącze 
• Energia elektryczna  - istniejące przyłącze  

 
8.0 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 
NATURALNE I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE: 
 
• Przebudowę budynku i budowę schodów zaprojektowano w sposób minimalizujący jej 

wpływ na środowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej 
budowy zamyka się w granicach zainwestowania.  

• Odpady bytowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej  
• Woda opadowa odprowadzana jest do instalacji deszczowej oraz w obrębie własnej 

działki. 
• Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie  spowodowuje 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

• Remont obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie. 
• Remont budynku nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, 

nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła 
słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na 
projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie oraz nie 
wpływa na konstrukcję budynków sąsiednich. 

• Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, 
wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego 
terenu. 

• Odpady stałe: bez zmian- pojemnik na odpadki stałe. 
• Emisja hałasu, wibracji i promieniowania: obiekt nie emituje wibracji ani 

promieniowania. Emisja hałasu mieści się w granicach normy. 
• Emisja zanieczyszczeń: nie przewiduje się źródeł emisji zanieczyszczeń. 
 



 
 

 
 

9.0 ENERGIA ODNAWIALNA : 
 

• W obiekcie przewiduje się możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
takich jak:  energia promieniowania słonecznego. Nie przewiduje się natomiast: energia 
geotermalna, energia wiatru, a także zastosowanie skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię.  

• Aktualnie obiekt korzysta z pieca gazowego ogrzewającego budynek.  
 

10.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ : 
 

• Budynek zalicza się do kategorii- ZL-II zagrożenia ludzi, średniowysoki i klasy „B”- wg 
Rozp. Min. Spr. Wew z dnia 3.11.1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 92 poz.460 z późn. zm). 

• Płatwiowo kleszczowa konstrukcja dachu. 
• Liczba kondygnacji nadziemnych : IV 
• Wysokości pomieszczeń (na stały pobyt): około 3,00m i 2,85m i 2,25m (parter) 
• Obiekt w zabudowie wolnostojącej 
• Kategoria zagrożenia ludzi: ZL-II 
• Klasa odporności pożarowej: „B” konstrukcja nośna R120, strop REI 60,  

konstrukcja dachu R 30 
• Obiekt ani przestrzenie zewnętrzne nie będą zagrożone wybuchem. 
• Droga pożarową stanowi ul. Korczaka. 

 
 

Opracował: 
 

        .                                                                       projektant architektury.  
                      mgr. inż. arch 

 Łukasz Michalak                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalność architektoniczna 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO 
 ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  

 
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
  
I. DANE TECHNICZNE: 
 

1) budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, piętro, poddasze), dach 
wielospadowy 

2) powierzchnia zabudowy:     734,20  m2  
3) powierzchnia użytkowa zakresu opracowania: 323,53 m2 
4) kubatura całości:               6740,00  m3 

 
II. OPIS KONSTRUKCJI: 
 

1) Fundamenty- istniejące  
Ławy fundamentowe z kamienia na zaprawie wapiennej. Oraz ze żwirobetonu 
B 15 MPa wylewane w wykopie, na 10cm warstwie chudego betonu , zbrojone 
wieńcem 4-ma φ 12 strzemiona  φ 6 mm co 30 cm. 
Fundamenty w gruncie rodzimym na głębokości minimum 3,0 m, poniżej 
poziomu terenu.  

2) mury parteru i piętra- istniejące 
ściany parteru gr.54cm częściowo z kamienia na zaprawie wapiennej oraz 
murowane z cegły palonej (w tym ocieplenie styropian gr. około 12cm),  
w stanie dobrym- zdolnym do przeniesienia nowego rodzaju obciążeń 
wynikającego z przebudowy budynku. 

3) stropy 
Strop parteru – strop gęstożebrowy 
Strop w stanie dobrym- zdolnym do przeniesienia nowego rodzaju obciążeń 
wynikającego z przebudowy. 

4) posadzki  
betonowe, stan zadowalający, dokonać naprawy i uzupełnienia ubytków. 
Wymiana nawierzchni podłogowych (linoleum). 

5) tynki zewnętrzne i wewnętrzne 
cementowo-wapienne wstanie zadowalającym, niewielkie ubytki w tynku 
zewnętrznych przyziemia, tynk wewnętrzny w trakcie remontu naprawić oraz 
ukryć instalację elektryczną pod tynk. 

6) stolarka okienna 
okna PCV podwójne szklona w stanie zadowalającym. 



 
 

 
 

7) stolarka drzwiowa  
drewniana, PCV, w stanie dobrym. 

 
III.  WYPOSAŻENIE BUDYNKU: 
 

1) instalacja elektryczna z sieci ogólnej – istniejące przyłącze,  
2) instalacja wodna z sieci– istniejące przyłącze, 
3) instalacja kanalizacyjna– istniejące przyłącze, 

 
IV. STAN TECHNICZNY BUDYNKU : 
   

Stan techniczny istniejącego obiektu pod względem wytrzymałości elementów 
konstrukcyjnych jest dobry i pozwala na jego przebudowę. 

Istniejące elementy konstrukcyjne przeniosą projektowane obciążenie. Zaleca 
się dodatkową ocenę zakrytych elementów konstrukcyjnych oraz podjęcie 
ewentualnych prac naprawczych. 
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1.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU: 
 

Budynek wykonany w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych  
w użytkowaniu pod względem ekologicznym jak ceramika, beton, kamień, drewno, 
materiały izolacyjne (wełna, styropian, papy). Zrzut ścieków przewidziane do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
 

1.1 Ochrona pożarowa budynku: 
Budynek zalicza się do kl. ZL-II zagrożenia ludzi.  
Zastosowane materiały spełniają wymagania ochrony pożarowej.  

 
1.2 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku: 

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych. Wartość 
współczynniku obliczono zgodnie z PN 

 
Wartości obliczeniowe W/m2K są następujące: 
 Ściany zewnętrzne - U =0,23 
 Dachy, stropodachy - U = 0,18 
 Podłoga na gruncie - U = 0,30 
 Okna - U = 1,1 
 Drzwi – U = 1,5 
 
 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię. 

Wartość EP (kWh/m2 rok) rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotna do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej i oświetlenie wbudowanego dla budynku została obliczona 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 
Wartość EP dla projektowanego budynku wynosi 60 kWh/m2 rok. 
Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości 
współczynników przenikania ciepła poniżej wymaganych Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki i Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r zaliczyć 
można do energooszczędnego.  
 

2.0 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło: 
            

• Roczne zapotrzebowanie na energie użytkową do ogrzewania, wentylacji 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia  
wynosi 27 kWh/(m2 rok) 

• Dostępne nośniki energii to energia elektryczna, energia wiatru energia słoneczna, 
energia geotermalna. 

• Działka posiada zapewniania dostawy energii elektrycznej. 
• Do analizy porównawczej przyjęto istniejące zasilanie miejskie w energię cieplną, 

solary i pompy ciepła. Zainstalowanie odnawialnych źródła energii pochodzące  
z energii wiatrowej czy geotermalnej są nie ekonomiczne i techniczne trudne do 
realizacji. 

• Optymalnym systemem zaopatrzenia budynku jest wykorzystania paneli 
fotowoltaicznych i energii elektrycznej. Wykorzystanie źródeł odnawialnych takich 
jak geotermalna czy wiatrowa a także zastosowanie skojarzonej produkcji energii 



 
 

 
 

ciepła jest nie ekonomiczne i nieopłacalne za względu na zbyt wysokie koszty 
realizacji.         

 
 
3.0  Uwagi końcowe: 
 

• Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane przy 
wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające: 

  - certyfikat na znak bezpieczeństwa 
  - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą   
              techniczną. 

• Projektowany remont budynku nie zagraża bezpieczeństwu dla budynków 
sąsiednich i nie narusza elementów konstrukcyjnych pobliskich budynków. 

• Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

 
UWAGA:  Wszystkie roboty budowlane wykonać pod ścisłym nadzorem 

technicznym, zgodnie z Polską Normą Budowlaną i obowiązującymi 
przepisami  budowlanymi oraz zgodnie za sztuką budowlaną 
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PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE Ń DO PROJEKTU  
 
 

1. Więźba dachowa: 
-bez zmian 
 
2. Stropy: 
-bez zmian 
 
3. Podciągi belki i nadproża żelbetowe: 
Monolityczne wylewane na budowie z betonu B-25, zbrojenie główne stalą A-III N, 
strzemiona stal A-0. 
 
4. Ławy fundamentowe: 
Głębokość posadowienia min. 110cm. poniżej poziomu terenu z betonu B-25 i zbrojenie ze 
stali A-III i A-0. 
 
5. Elementy stalowe: 
Zaprojektowano z stali AIIIN  
 
6. Elementy żelbetowe: 
Zaprojektowano z betonu B-25 i zbrojenie ze stali A-III i A-0. 
Wieniec i ława żelbetowa- 4 pręty Ø12mm stal A-IIIN. Strzemiona Ø6mm stal A-O co 
25cm. 
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ 
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
 
WARUNKI OCHRONY   PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU 
 

1 Przeznaczenie obiektu budowlanego  : Zmian sposobu użytkowania wraz z 
przebudową parteru budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim pod 
Warsztaty Terapii Zajęciowej i budowę schodów zewnętrznych. 
 

2           Powierzchnia :a). wewn ętrzna     użytkowa   części Warsztatów Terapii 
Zajęciowych z zapleczem  ZL II wynosi  

Parter 323,53 m2 
 

3           Wysoko ść:      Budynek  przebudowy piętrowy z poddaszem 
użytkowym     w kalenicy - 14,50 m,  budynek średnio wysoki / SN / 
 
4           Liczna kondygnacji  nadziemnych – Budynek  przebudowywany  - 3  
kondygnacyjny + kondygnacja piwniczna.  
 a).  poziomów podziemnych  - Budynek  istniejący częściowo podpiwniczony 

 
5           Warunki usytuowania .  
Od  strony  wschodniej  istniejący  budynek  mieszkalny w  odległości 30,00 m. 
Od  strony zachodniej  istniejący teren domu dziecka.  
Od  strony  południowej i północnej nie ma zabudowań. 
 
6           Kategoria zagro żenia ludzi, maksymalna g ęstość  obci ążenia 
ogniowego strefy po żarowej  – kategoria zagrożenia ludzi: ZLII,  W całości 
budynku jednocześnie może przebywać do 110 osób /4x25 + 10/, 
 
7           Zagro żenie wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni 
zewnętrznych:  nie występuje. 

 
8           Klasa odporno ści po żarowej:   Wymaganą klasą odporności 
pożarowej  dla budynku części warsztatów zajęciowych ( ZL II  ) ustalono B. 
 
Wszystkie jego elementy nowoprojektowane wymagają aby wykonane były  
z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. 
Stężenia połaciowe należy zabezpieczyć farbami ognioochronnymi do 
odporności ogniowej klasy R 30. Zabezpieczenia powinny być wykonane 



 
 

 
 

zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w aprobatach technicznych ITB 
stosowanych farb ognioochronnych. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego mają 
klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla preferowanego elementu. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego mają klasę odporności ogniowej (E I) ściany  
i stropów tego pomieszczenia. 
 
9 Podział obiektu na strefy po żarowe:  

Budynek  części parteru na warsztaty zajęciowe  ZL II.  
Projektowany obiekt  podzielono na strefy pożarowe. Istniejące pomieszczenia 
domu dziecka będą odrębną strefa pożarową, oddzielona od pomieszczeń 
warsztatów zajęciowych ścianą REI 120 
Dodatkowo wydziela  się  pas oddzielenia pożarowego szerokości 2m na 
elewacji (wełna mineralna, materiał niepalny). 

 
10 Warunki ewakuacji  ludzi lub ich uratowania w inny sposób  –  
W projekcie uwzględniono następujące parametry w zakresie ewakuacji:  
W  części  projektowanej przebudowy dla obiektów  ZL II długość przejść 
ewakuacyjnych może  wynosić   max.40,00m.  Z  każdej  części 
zaprojektowano  po  1  wyjściu  ewakuacyjnym   na  zewnątrz  budynku.  
Drzwi  wyjściowe z  klatki  schodowej   min. 1,20 m. W obiekcie w projektowanej 
części  zainstalowane zostanie oświetlenie awaryjne o natężeniu 1 lx przez 
okres godz. Wymagane  doświetlenie strefy  zewnętrznej  nad  wyjściami 
ewakuacyjnymi zewnętrznymi. Wykonano oznakowanie na potrzeby ewakuacji 
dróg i pomieszczeń zaprojektowano zgodnie oraz lokalizację gaśnic oznakować 
zgodnie z PN-92/N-01256.02 i PN-N-01256-5. 
 

Klatka schodowa poza zakresem opracowania. 
 
12       Urządzenia przeciwpo żarowe;   Zgodnie rozporządzeniem MSWiA z dnia 
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów obiekt wyposażony będzie w   hydranty 
wewnętrzne DN 25 z wężem półsztywnym, który swym zasięgiem obejmują cały 
obiekt. W budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 
Zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do 
wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczono w pobliżu głównego wejścia do 
obiektu. 
 
13       Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dział ań ratowniczo-
gaśniczych: Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do 
zewnętrznego gaszenia pożaru  dla budynku ( budynek użyteczności publicznej 
oraz inny o takim przeznaczeniu o kubaturze brutto do 5000 m3 i powierzchni 
wewnętrznej do 1000 m2) wynosi co najmniej 10 dm3/s. Ta ilość wody jest 
zapewniona poprzez zewnętrzną sieć wodociągową z istniejącego hydrantu 
zewnętrznego  usytuowanego w odległości do 75m od projektowanego budynku 
na  istniejącej  sieci wodnej  Ø 150 mm. Drogę  pożarową  stanowi istniejąca 



 
 

 
 

asfaltowa  droga  gminna. Pierwszy istniejący hydrant jest przed wejściem 
głównym do budynku w odległości ok. 30m. Drugi hydrant mieści się  
w odległości do 150m za budynkiem szkoły. Nie ingerujemy poza istniejący 
obrys budynku. 
  
 
14       Dojazd po żarowy    
Drogę pożarową stanowi istniejąca droga gminna od strony wschodniej 
przebudowywanego budynku, prowadząca wzdłuż dłuższej ściany budynku, 
dostosowana do jednostek straży pożarowej i włączająca się do istniejącej drogi 
za istniejącą szkołą. 
 
15       Rozwi ązania zamienne do wymaga ń ochrony przeciwpo żarowej : nie 
dotyczy 

16       Inne wa żne dane:   
W poszczególnych pomieszczeniach nie będzie więcej niż 6 osób 
jednocześnie. 

 
 
 
 

Opracował: 
 

                      mgr. inż. arch 
 Łukasz Michalak                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                     
Ł u k a s z  M i c h a l a k  

64-000 Kościan, ul. Słowackiego 7 
tel. 603 130 601, NIP 6981726655 

 
       TEMAT 

 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE 

OPOLSKIM POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
I BUDOWĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

        
   LOKALIZACJA 
 

 45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
Jednostka ewidencyjna: 160911_2 Tarnów Opolski 

Obręb ewidencyjny: 0135 Tarnów Opolski 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI 

 

 
        INWESTOR 

 POWIAT OPOLSKI 
UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 

 
 

 
 

  

  

    OPIS TECHNOLOGICZNY  
 
 

 
 
 

 
 

OPRACOWAŁ 

                                                                                                                
Projektant architektury                                               
mgr  inż. arch.                                                                     
Łukasz Michalak                                                        
Nr upr. 49/WPOKK/2013                                                
Specjalność architektoniczna                               
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
1.  Przedmiot opracowania.  
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

 
1.1. Podstawa opracowania.  
Podstawę opracowania stanowi :  
• Wizja lokalna,  
• Inwentaryzacja i pomiary w terenie,  
• Uzgodnienia z Inwestorem,  
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,  
• Aktualne normy i przepisy budowlane.  
 
1.2. Lokalizacja obiektu.  
Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
  
2.  Forma i program użytkowy obiektów.  
2.1. Założenia funkcjonalne.  
Parter budynku  ma  pełnić  funkcję  oświatową  oraz  zostać  dostosowany  do  potrzeb  
osób niepełnosprawnych.  
2.2. Forma architektoniczna.  
  Rozwiązania  architektoniczne  wpisują  się  w  istniejący  porządek  architektoniczno- 
przestrzenny otoczenia oraz nawiązują do historycznego charakteru sąsiadującego budynku.   
2.3. Zapewnienie warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.  
Przewiduje  się  dostępność  obiektu  dla  osób niepełnosprawnych.  
Zostanie wykonana strefa wejściowa poprzez budowę schodów zewnętrznych i platformę 
schodową dla osób niepełnosprawnych. 
 
3.  Charakterystyczne parametry techniczne  
  Budynek piętrowy z strychem nieużytkowym, połączony z istniejącymi obiektami  
za  pomocą  łącznika. Budynek  użyteczności  publicznej  dostosowany  do  potrzeb  
oświatowych, przeznaczony na stały pobyt ludzi.   
 
Projektowany budynek przedszkola z łącznikiem:  
-  Liczba kondygnacji: 4 
-  Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 
-  Powierzchnia zabudowy:  734,20  m2   
-  Powierzchnia użytkowa zakresu opracowania :  

Parter  323,53 m2 
-  Wysokość budynku: ok. 14,50 m (w kalenicy)  
-  Wysokość pomieszczeń użytkowych  
-pracownie 2,85 m  



 
 

 
 

-komunikacja 2,25 m 
Uzyskano odstępstwo od przepisów- uzgodnienie Opolski Państwowy Wojewódzki 
Inspektorat Sanitarny. 
 
3.  Pomieszczenia higienicznosanitarne   
 
  Aby  pomieszczenie  spełniało  warunki  techniczne  higienicznosanitarne  ściany  do  
wysokości  co  najmniej  2,0  m  powinny  być  pokryte  materiałami  zmywalnymi,  
nienasiąkliwymi  i  odpornymi  na  działanie  wilgoci  oraz  materiałami  nietoksycznymi                        
i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. Łazienki zostaną wykończone płytkami  
ceramicznymi.   
  Wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych:  
-miska ustępowa  przeznaczona  do  użytku  osób niepełnosprawnych 
 (wysokość drzwi/ głębokość kabiny),  
-  2 umywalki w tym jedna dla osób niepełnosprawnych  
-  kabina natryskowa,  
- brodzik bez progu dla osób niepełnosprawnych 
-  armatura umywalkowa dla osób niepełnosprawnych 
- specjalne uchwyty: przy umywalkach, wc  prysznicu w tym krzesełko ścienne pod 
prysznicem dla osób niepełnosprawnych 
-  wieszaki.   
 
4.  Instalacja ogrzewania  
Istniejąca instalacja  centralnego  ogrzewania  z  kotła  gazowego bez zmian. 
Wymagana jest wymiana zniszczonych grzejników w pomieszczeniach łazienkowych. 
 
5.  Instalacja wentylacyjna  
Projektuje  się  przebudowę wentylacji  nawiewno-  wywiewnej w zakresie parteru.  
 
6. OPIS TECHNOLOGICZNY :  
FUNKCJA I PRZEZNACZENIE BUDYNKU 
Projektowane warsztaty przeznaczone jest maksymalnie dla 30 osób.  
Po 6 osób w 1 pracowni. 
 
CZAS PRACY I ZATRUDNIENIE  
Obsługę w zakresie opieki będą pełniły maksymalnie osiem osób.  
Czas pracy maksymalnie 8 godzin.  
Obsługa w zakresie utrzymania porządku – 2 panie pełniące funkcję sprzątaczek.  
 
WENTYLACJA  
We wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić wentylację nawiewno-wywiewną. 
Istniejąca wentylacja do częściowej przebudowy ze względu na nowy układ pomieszczeń. 
Do obliczenia potrzebnej wymiany powietrza przyjęto :  
20m3 / h x 1 osoba dorosła 
Nawiew  
W salach zaprojektowano wentylacje wg. projektu sanitarnego. 
 
OŚWIETLENIE  
W pomieszczeniach pracy zapewniono doświetlenie światłem naturalnym oraz sztucznym 
zapewniającym natężenia światła zgonie z PN.  



 
 

 
 

Pracownie – 300lx  
Komunikacja – 100lx  
Szatnia – 200lx  
Sanitariaty – 200lx  
Oświetlenie światłem naturalnym w stosunku 1:8 , stosunek powierzchni podłogi do 
powierzchni okien .  
 
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ  
Wysokość w pomieszczeniach:  
Pracownie – min.2,85m  
Komunikacja– min.2,25m  
Sanitariaty – min.2,50m  
Pom. Biurowe 2,50m i 2,85m 
 
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA :  
Zasilanie istniejącego obiektu w wodę z istniejącej instalacji wodociągowej. Do wszystkich 
umywalek doprowadzona zostanie ciepła i zimna woda, która zostanie zmieszana  
i doprowadzona do temperatury 35-40°C. Odprowadzenie nieczystości płynnych do 
istniejącej sieci.  
 
POMIESZCZENIA SANITARNO - SOCJALNE  
Dla celów warsztatów zaprojektowano dwa sanitariaty wc dostępne z korytarzy (jeden dla 
osób niepełnosprawnych). Łącznie dla całego zakresu przewidziano 3 miski ustępowe. 
Ściany pomieszczeń sanitarno-socjalnych należy do wysokości minimum 2,0m wykonać 
jako zmywalne, nienasiąkliwe, odporne na działanie wilgoci .  
 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI  
Na terenie przedszkola mogą powstawać odpady komunalne. Odpady powinny być 
gromadzone w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe.  
 
OPIS POMIESZCZEŃ , WYPOSAŻENIE :  
Ściany i sufity pomieszczeń oraz szatni malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi lub 
akrylowymi w jasnych różnobarwnych kolorach. Podłogi wykonane 
z wykładzin dywanowych oraz PCV posiadających atest trudnopalności . Ściany 
pomieszczeń higieniczno –sanitarne do wysokości minimum 2,0m oblicowane płytkami, 
powyżej ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi lub akrylowymi w 
jasnych, kolorach. Elementy wyposażenia w szczególności meble muszą być dostosowane 
do wymagań ergonomii , posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty  
 
Zaplecze żywieniowe. Spożywanie posiłków przez osoby odbywać się będzie  
w jadalni , posiłki będą dostarczane z istniejącej kuchni (na parterze poza zakresem).  
 
Wymagania dodatkowe 
- dla pomieszczeń osób należy zapewnić wentylacje wywiewno-nawiewną wg. projektu 
sanitarnego 20 m3/osobę na każdego nauczyciela. W toaletach 50m3/ na miskę ustępową,  
w rozdzielni min.1,5w/h.  
 
Uwaga: 
-Lamperie zmywalne na ścianach do wys. 1,2m  
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INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
zgodnie z  DZ. U. Nr 120  z dnia 23 czerwca 2003 r 

 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
1.4 PROJEKTANT : MGR. INŻ. ARCH. ŁUKASZ MICHALAK  

 
1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI: 
 
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
 

2.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
Zakres opracowania zaznaczono na rzucie przerywaną fioletową linią, w który wchodzi: 
(prace do wykonania) 
-przebudowa pomieszczeń na parterze oraz zmiany zagospodarowania terenu wraz z zmianą 
fragmentu elewacji ocieplenia w celu dostosowania budynku do przepisów p.poż. 
-zmianę płytek w łazienkach (skucie istniejących) 
-wykonanie lamperii na ścianach korytarzy (komunikacji) do wys. 1,2m z tynku 
mozaikowego żywicznego 
-malowanie ścian (odświeżenia) 
-wymiany pokrycia podłogi w pomieszczeniach warsztatów i komunikacji  nowe linoleum       
 wg. rzutu parteru. 
-nowy biały montaż (wc, umywalki, brodziki, krany-armatura, uchwyty dla 
niepełnosprawnych, drabinkę grzejnikową i grzejnik pod oknem) w   łazienkach (w 
istniejących łazienkach punkty miejsc instalacji bez zmian). 
-nowe instalacje wod-kan będą w nowym pomieszczeniu socjalnym 
-przebudowa prowadzenia istniejącej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w tym 
rozbiórka w koniecznych miejscach istniejącego sufitu g-k i wykonanie nowej zabudowy 
zakrywającą instalację wentylacji. 
-c.o. bez zmian (poza zakresem, prócz drabinek grzejnikowych i grzejnik pod oknem  
w łazienkach) 
-montaż ściany mobilnej dzielącej pomieszczenie 1/20 
-wykonanie prac pod montaż pieca do ceramiki 15kW na potrzeby pracowni ceramiki 



 
 

 
 

-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wg. rzutów (stolarka p.poż. EI). W tym celu 
powiększenie otworów drzwiowych i przesunięcia - powiększenie otworu drzwiowego  
w miejscu wyjścia na taras. 
-wymiana oświetlenia (opraw).  
-schowanie widocznych przewodów elektrycznych lub korytek osłonowych pod tynk  
(wg. projektu branży elektrycznej).  
-wykonanie nowej skrzynki z hydrantem HP25 na komunikacji 1/8 
-rozbiórka fragmentu balustrady na tarasie zewnętrznym oraz remont i malowanie pozostałej 
balustrady w kolorze analogicznym do istniejącego (spękania filarków i cokołów 
balustrady). 
-wykonanie nowych schodów zewnętrznych za budynkiem wraz z platformą dla osób   
 niepełnosprawnych (schody z kratki wema i belki policzkowe z profili stalowych typu „C”). 
 Balustrada z stali nierdzewnej tzw. „kwasiak” z pochwytem obustronnym.  
-dojścia do schodów poprzez utwardzenie z kostki betonowej szarej przy schodach i pod 
schodami + krawężniki 
-wymiana fragmentu ocieplenia na elewacji z styropianu na wełnę mineralną( dwa miejsca  
o pasach szerokości 2m na całej wysokości elewacji - zaznaczono na rzucie). 
-remont schodów zewnętrznych od strony północnej (naprawa tynków i malowanie) 
-wykonanie nowego opierzenia przy balustradach , rynien i rur spustowych przy tarasie  
z blachy nierdzewnej cynkowanej. 
-umywalka i zlew w pracowniach wg. rzutu parteru 
 

W pierwszej kolejności zostaną wykonane następujące prace: 
• Przebudowa pomieszczeń parteru 
• Przebudowa instalacji wentylacji ,inst. wod-kan., inst. elektrycznej, wymiana 
oświetlenia 
• Budowa schodów zewnętrznych i rozbiórka balustrady 
• Remont obróbek blacharskich na tarasie 
• Roboty wykończeniowe  
 

3.0  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 
 
Działka stanowiąca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana i uzbrojona w wodę  
i kanalizację sanitarną. Teren jest płaski częściowo utwardzony. Wjazd na teren działki  
z drogi publicznej ul. Korczaka 
                      
 
4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenie zdrowia stanowić mogą następujące 
etapy prac: 
 

• Roboty murarskie powyżej 2,0 m 
• Wyburzenia ścian i demontaże ścian działowych, sufitów 
• Wykonanie obróbek blacharskich 
• Prace w pomieszczeniach ( tynkowanie i malowanie) 
• Prace na wysokości 

 
 
 



 
 

 
 

 
5.0 ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 
W celu zapobieżenia powstania przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych 
wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić  
z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. 
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na: 
• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób 

przebywających na terenie 
• Zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy 
 
Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie placu budowy 
poprzez 

• Doprowadzenie energii elektrycznej i wody 
 
Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
,instrukcjami montażu i innymi przepisami. 
 

Opracował: 
 

        .                                                                       projektant architektury.  
                      mgr. inż. arch 

 Łukasz Michalak                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalność architektoniczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                                                                          Opole, dnia 23.09.2019 r.  
     
 

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 
budowlane ( Dz. U. z 2003 r Nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) 

 
 
 
          OŚWIADCZENIE  
 
 
        Oświadczam iż dokumentacja techniczna Zmiana sposobu 
użytkowania części parteru wraz jego przebudową budynku Domu 
Dziecka w Tarnowie Opolskim pod Warsztaty Zajęciowe i budowę 
schodów zewnętrznych na dz. nr. 538/14, 46-050 Tarnów Opolski przy ul. 
Korczaka 1,  została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wiedzą techniczną. 
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UWAGA! 

W przypadku pojawieniu się w dokumentacji projektowej znaków, wyrazów stanowiących 

naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne. Dotyczy to także Polskich Norm, ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznej czy systemów referencji technicznych o których mowa w ust. 1 pkt 

2 i ust. 3. 
 
 



 
 

 
 

 

INWENTARYZACJA ZDJ ĘCIOWA  
 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 

 

 
Widok satelitarny 

 



 
 

 
 

 
Widok z zewnątrz w którym miejscu będą schody i platforma dla niepełnosprawnych. 

 

 
Balustrady do odnowienia 



 
 

 
 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 
 
 



 
 

 
 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 



 
 

 
 

 
Komunikacja na parterze do remontu wg. rzutów 

 

 
Przebudowa istniejących sufitów z płyt g-k po przebudowie instalacji nawiewno-wywiewnej 

 



 
 

 
 

 
Istniejące pomieszczeni jadalni do remontu. Rozbiórka szklanej przegrody. 

 
Remont łazienek, Skucie płytek i nowy biały montaż, drabinkę grzejnikową. 



 
 

 
 

 
Remont łazienek, Skucie płytek i nowy biały montaż, drabinkę grzejnikową. 

 
Pomieszczenie 1/20. Zakres prac opisany na rzucie, m.in. montaż ściany mobilnej. 



 
 

 
 

 
Widok z pomieszczenia nr 1/17 

 

 
Budynek z zewnątrz. Wymiana w fragmentach ocieplenia z styropianu i zamiana na wełnę 

mineralną ( pasy szerokości 2m wg. rzutów). Kolorystyka analogiczna do istniejącej 
elewacji. 

 

 



 
 

 
 

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU . 
 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
                                   

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
 

Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych. 

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
2. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Korczaka 1 na dz. nr 538/14 w Tarnowie Opolskim. 
Działka jest zabudowana budynkiem Domu Dziecka i zadrzewiona. Od strony wschodniej 
działka graniczy z ulicą Korczaka. Od strony południowej i zachodniej budynku znajduje się 
teren zielony. 
Na przedmiotowej obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Uchwała Nr III/16/02 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 30 grudnia 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski. 
 
Teren wg. planu należy pod symbol UZ teren usług zdrowia i opieki społecznej.  
 
  
3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
3.1 Budynek Domu Dziecka 
3.2 Wjazd na teren działki  z drogi publicznej ul. Korczaka dz. nr 207/15 
3.3 Utwardzenie  dojść  pieszych  stanowi  kostka  betonowa  na  warstwie  10 cm  
      chudego betonu. 
3.4 Stanowiska postojowe- bez zmian przed budynkiem. 
3.5 Obiekty i urządzenia budowlane: 
W ramach zagospodarowania terenu przewiduję się utwardzenia z kostki schodowej, schody 
stalowe zewnętrzne oraz remont istniejących balustrad. 
 



 
 

 
 

3.6 Ukształtowanie terenu i zieleni: 
Bez zmian. 
 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 
 

RODZAJ POWIERZCHNI m2 % działki 
Powierzchnia zabudowy (bez zmian) 734,20  m2 7,71 % 
Proj. powierzchnia terenu utwardzonego  z kostki 
betonowej gr. 6cm- dojścia  piesze  

16,00  m2 0,0017 % 

Istniejące utwardzenia  380,00 4,1483 
Istniejąca zieleń (biologicznie czynna) 8395,00 88,14 
Powierzchnia  działki                                                                                       9525,00 m2 100,00 % 
 
5. ISTNIEJĄCA INSFRASTRUKTURA. 
- woda – istniejące przyłącze  wodociągowe na działce  
- ścieki  socjalne  - istniejące przyłącze 
- instalacja  elektryczna – istniejące  przyłącze  elektryczne na działce + zwiększenie 

mocy 
 
6.  DANE UZUPEŁNIACE: 
Charakter użytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu 
działki poza powierzchnią zabudowaną. 
Budynek Domu Dziecka, z projektowaną jego przebudową oraz wyposażeniem  
i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. 
Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery. 
Ilość wytwarzanych opadów bez zmian. 
 

7.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE:  

• Przebudowę zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko 
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się 
w granicach zainwestowania.  

• Woda opadowa odprowadzana będzie na teren nieutwardzony w obrębie własnej 
działki 

• Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie  
spowodowuje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

• Przebudowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających 
ochronie. 

• Przebudowa budynku publicznego nie powoduje naruszenia prawa 
własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do 
drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej  
i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną 
zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie oraz nie 
wpływa na konstrukcję budynków sąsiednich. 



 
 

 
 

• Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych 
inwestowanego terenu. 

 

8. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ART. 34 
UST. 3 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE. 

• Budynek wolnostojący usytuowany z działkami o podobnej charakterystycznej 
zabudowie- stanowi uzupełnienie zabudowy otaczającej. Projektowany obiekt 
ścianami nie przesłania światła słonecznego i nie ogranicza możliwości lokalizacji 
budynków na działkach sąsiednich (od strony południowej- droga gminna  
i północnej- działka inwestora) 

• Remont budynku nie spowoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób 
trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej, nie pozbawia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków 
łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek 
sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie.  

• Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się na terenie objętym 
inwestycją.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OOPPII SS  TTEECCHHNNII CCZZNNYY   
  

1.0 DANE OGÓLNE:                                                                                                   
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
2.0 DANE EWIDENCYJNE: 
 
 

 
3.0 OPIS OGÓLNY : 
   
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
Zakres opracowania zaznaczono na rzucie przerywaną fioletową linią, w który wchodzi: 
(prace do wykonania) 
-przebudowa pomieszczeń na parterze oraz zmiany zagospodarowania terenu wraz z zmianą 
fragmentu elewacji ocieplenia w celu dostosowania budynku do przepisów p.poż. 
-zmianę płytek w łazienkach (skucie istniejących) 
-wykonanie lamperii na ścianach korytarzy (komunikacji) do wys. 1,2m z tynku 
mozaikowego żywicznego 
-malowanie ścian (odświeżenia) 
-wymiany pokrycia podłogi w pomieszczeniach warsztatów i komunikacji  nowe linoleum       
 wg. rzutu parteru. 
-nowy biały montaż (wc, umywalki, brodziki, krany-armatura, uchwyty dla 
niepełnosprawnych, drabinkę grzejnikową i grzejnik pod oknem) w   łazienkach 
 (w istniejących łazienkach punkty miejsc instalacji bez zmian). 
-nowe instalacje wod-kan będą w nowym pomieszczeniu socjalnym 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY CAŁEGO 
BUDYNKU 

  734,20   M2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  
W ZAKRESIE OPRACOWANIA 
- PARTER 

 
 

323,53 M2 
KUBATURA BRUTTO CAŁEGO 
BUDYNKU 

 6740,00 M3 



 
 

 
 

-przebudowa prowadzenia istniejącej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w tym 
rozbiórka w koniecznych miejscach istniejącego sufitu g-k i wykonanie nowej zabudowy 
zakrywającą instalację wentylacji. 
-c.o. bez zmian (poza zakresem, prócz drabinek grzejnikowych i grzejnik pod oknem  
w łazienkach) 
-montaż ściany mobilnej dzielącej pomieszczenie 1/20 
-wykonanie prac pod montaż pieca do ceramiki 15kW na potrzeby pracowni ceramiki 
-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wg. rzutów (stolarka p.poż. EI). W tym celu 
powiększenie otworów drzwiowych i przesunięcia - powiększenie otworu drzwiowego  
w miejscu wyjścia na taras. 
-wymiana oświetlenia (opraw).  
-schowanie widocznych przewodów elektrycznych lub korytek osłonowych pod tynk  
(wg. projektu branży elektrycznej).  
-wykonanie nowej skrzynki z hydrantem HP25 na komunikacji 1/8 
-rozbiórka fragmentu balustrady na tarasie zewnętrznym oraz remont i malowanie pozostałej 
balustrady w kolorze analogicznym do istniejącego (spękania filarków i cokołów 
balustrady). 
-wykonanie nowych schodów zewnętrznych za budynkiem wraz z platformą dla osób   
 niepełnosprawnych (schody z kratki wema i belki policzkowe z profili stalowych typu „C”). 
 Balustrada z stali nierdzewnej tzw. „kwasiak” z pochwytem obustronnym.  
-dojścia do schodów poprzez utwardzenie z kostki betonowej szarej przy schodach i pod 
schodami + krawężniki 
-wymiana fragmentu ocieplenia na elewacji z styropianu na wełnę mineralną( dwa miejsca  
o pasach szerokości 2m na całej wysokości elewacji - zaznaczono na rzucie). 
-remont schodów zewnętrznych od strony północnej (naprawa tynków i malowanie) 
-wykonanie nowego opierzenia przy balustradach , rynien i rur spustowych przy tarasie  
z blachy nierdzewnej cynkowanej. 
-umywalka i zlew w pracowniach wg. rzutu parteru 
 
W zakresie projektu jest wykonanie pomieszczeń na warsztaty zajęciowe z pracowniami  
w których będzie przebywać maksymalnie do 6 osób. 
Zakres dotyczy tylko części pomieszczeń na parterze. 
Są to pracownie typu pracownia malarska, ceramiki, kulinarna, pracownia zwykła. 
Projektuje się także pomieszczenia: rehabilitacji, salę zabawową, pomieszczenie socjalne, 
psychologa, szatnie. Istniejące wc do odświeżenia. W pomieszczeniach nie będą 
występowały czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pobyt ludzi w pomieszczeniach powyżej  
4 godzin. 
Z tyłu budynku projektuje się schody zewnętrzne i platformę dla osób niepełnosprawnych 
montowany na stałe. 
 
Na rzutach oznaczono istniejące i projektowane wysokości pomieszczeń. 
Z uwagi na względy architektoniczno-budowlane. Konstrukcja budowlana nie pozwala na 
zachowanie wysokości 3m w pomieszczeniach pracowni. 
Powołując się na §72 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuwanie z dnia 18 września 
2015r poz. 1422 uzyskano odstępstwo od przepisów na rzecz zastosowania w budynku  
i wspomnianych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 
Aktualnie w budynku jest instalacja nawiewno-wywiewna z centralą wentylacyjną, którą 
będzie dostosowana do przebudowywanych pomieszczeń. 
 



 
 

 
 

Zaleca się wizję lokalną w budynku oraz otoczenia budynku w celu poprawnej wyceny 
robót. 
 
4.0 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE : 
   
4.1 Forma i funkcja budynku: 
Budynek czterokondygnacyjny (piwnica + parter + piętro + poddasze użytkowe). 
Podpiwniczony, pokryty dachówką ceramiczną oraz papą termozgrzewalną. Dach 
wielospadowy o kącie nachylenia od 3º do 45º. 
Od strony wschodniej zlokalizowane jest wejście główne do budynku. W południowej 
części budynku znajduję się klatka schodowa, która przebiega przez wszystkie kondygnacje. 
Od strony zachodniej znajduje się także wejście do budynku które wymaga zwiększenia 
wysokości drzwi. Od tej strony przy tarasie projektuje się schody stalowe o stopniach  
z kratki wema wraz z platformą schodową dla osób niepełnosprawnych. 
 
4.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
Bryła budynku nawiązuje do tradycyjnej architektury wybudowanych w sąsiedztwie 
budynków i jest dostosowania do krajobrazu otwartego. Bryłą budynku nie zmienia się. 
 
5.0 DANE KONSTRUKCJO-BUDOWLANE  : 
   
Projekt opracowano na podstawie przepisów techniczno – budowlanych uwzględniając 
m.in. – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. z 2006 roku Nr 80 poz. 563), 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 roku Nr 
75 poz. 690 z późniejszych zmianami\): 
• PN-82/B-02000 – 02002 – 02003 – obciążenia budowli  
• PN-80/B-02010 – obciążenia śniegiem  
• PN-77/B-02011-  obciążenia wiatrem  
• PN-81/B-03020 – posadowienie fundamentów 
• PN-84/B-03264 – konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone  
• PN-81/B-03150 – konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
 
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej – nowe ściany konstrukcyjne murowane 
dotyczące zakresu przebudowy. 
Dach drewniany płatwiowo-kleszczowy (istniejący). 
 
6.0 WARUNKI GEOTECHNICZNE: 
   
W trakcie prowadzonych prac geologicznych wykonano analizę makroskopową 
występujących w otworach gruntów. Po odwierceniu otworów, oraz po przeprowadzeniu 
badań terenowych, otwory zasypano urobkiem własnym z zachowaniem kolejności 
przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze  i  sposób  likwidacji  otworów  nie  
wpłynęły  negatywnie  na  zmianę  parametrów  gruntowo-wodnych podłoża jak również na 
zmianę środowiska naturalnego.        
Parametry  gruntów określono metodą „B” na  podstawie normy  PN-81/B-03020 oraz 
metodą „C”  w  oparciu  o  doświadczenia  własne  i  literaturę  fachową.    Dla  każdej  
warstwy  geotechnicznej  na podstawie stopnia zagęszczenia, stopnia plastyczności 



 
 

 
 

wykorzystując zależności korelacyjne, zostały określone  następujące  parametry:  kąt  tarcia  
wewnętrznego,  spójność,  moduł  pierwotnego odkształcenia i edometryczny moduł 
ściśliwości pierwotnej.  
 
Warunki geotechniczne przyjęto I kategorię geotechniczna obiektu zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 839 z 24.09.1998r. 
Na podstawie próbnych wykopów wykonanych w miejscu planowanego budynku 
stwierdzono, że w poziomie posadowienia fundamentów występują ziemia urodzajna, glina 
piaszczysta, grunt jednorodny. Woda gruntowa do poziomu posadowienia fundamentów nie 
występuje. 
W przypadku wystąpienia w podłożu gorszych niż złożono w projekcie 
geotechnicznym warunków gruntowo – wodnych, należy dokonać sprawdzenia 
zaprojektowanych przekrojów ław fundamentowych. 
 
7.0 DANE  TECHNICZNE : 
 
7.1 Fundamenty- projektowane schody zewnętrzne 
• Ławy fundamentowe ze żwirobetonu B 15 MPa wylewane w wykopie, na 10cm 

warstwie chudego betonu , zbrojone wieńcem 4-ma φ 12 strzemiona  φ 6 mm co 30 cm . 
• Fundamenty posadowić w gruncie rodzimym na głębokości minimum 1,1 m, poniżej 

poziomu terenu. Przy wykonywaniu ław należy bezwzględnie przestrzegać, by 
fundamenty posadowić na nośnym, rodzimym nienaruszonym gruncie. 

 
7.2 Ściany- projektowane schody zewnętrzne 
• Ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych M6 kl. 10.0 MPa na zaprawie cem. - 

wap. marki 5.0 MPa. Od  zewnętrz ściany fundamentowe ocieplić 12,0 cm warstwą 
styropianu. 

• Ściany zewnętrzne powyżej izolacji przeciwwilgociowej warstwowe z pustaków     
ceramicznych gr. 25 cm klasy 10 MPa  na zaprawie  termoizolacyjnej klasy M5.0 (+ 
styropian 15cm) Pod stropem i nadprożami ułożyć 3 warstwy cegły pełnej  klasy 15 MPa 
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.0. 

•   Ściany wewnętrzne powyżej izolacji przeciwwilgociowej murowane z pustaków 
ceramicznych gr. 25 cm klasy 10 MPa na  zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5.  
Pod nadprożami ułożyć 3 warstwy z cegły pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo - 
wapiennej klasy M5. 

• Filarki zakratkowane na rzucie przyziemia wykonać z cegły pełnej ceramicznej klasy 
15.0 MPa na zaprawie cementowej marki 8.0 MPa z dodatkiem mleka wapiennego jako 
plastyfikatora . W filarkach należy wykonać rdzenie żelbetowe z prętów ∅ 12 mm , 
strzemiona ∅ 6 mm co 15 cm. 

• Kominy z kształtek kominowych, systemowych (jeżeli występują). 
• Ścianki działowe murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowej Rz 8.0 MPa  

z dodatkiem mleka wapiennego jako plastyfikatora   o gr. 12 cm 
• Rdzenie żelbetowe wykonać jako żelbetowe z betonu B-25,0 MPa zbrojone  prętami ze 

stali AIIIN , A0 wg. rzutów. 
 
7.3. Stropy między kondygnacyjne- istniejące. 
• Strop nad parterem – bez zmian 
 
 



 
 

 
 

7.4 Dach: 
• Dach bez zmian. 

 
7.5 Obróbki blacharskie. 
• z blachy cynkowanej. Wykonać nowe na tarasie  
 
7.6 Rynny  i rury spustowe . 
• rynny ø 150 , rury spustowe ø 120 cynkowane – wymiana starych rynien i rur 

spustowych na tarasie na nowe. 
 
7.7 Schody zewnętrzne i balustrady na tarasie 
• Naprawa balustrad zewnętrznych, w tym tynków i malowanie elementów balustrady w 

kolorze analogicznym do istniejącego (w tym cokołu). 
• Odświeżenie stopni schodów od strony północnej, uzupełnienie ubytków, naprawa 

balustrad. 
• Oczyszczenie balustrad z korozji oraz malowanie  
• Projektowane schody wg. rysunków schody. Stopnie schodów z kraty wema, Belki 

policzkowe z C200. Balustrada z stali  „kwasiak” wg. rys. schodów zewnętrznych. 
 
7.8 Platforma schodowa zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych 
• Platforma wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo lub cynkowanej lub 

stali nierdzewnej w jasnym kolorze zbliżonym do białego.   
• Podest wykończony materiałem antypoślizgowym  (w wersji zewnętrznej aluminiowa 

blacha ryflowana)   
• Rampy najazdowe: wersja przelotowa 2 szt. lub z najazdem bocznym 3szt.  
• Składane siedzisko – opcjonalnie   
• System przeciwtnący i  przeciwzgnieceniowy    
• Dwie barierki zabezpieczające chowane w platformie  
• Zabezpieczenie przed korzystaniem z urządzenia przez osoby  
• nieupoważnione na platformie i kasetach wezwań (kluczyk)  
• Przycisk bezpieczeństwa na platformie „STOP”   
• Składanie/rozkładanie podłogi – MANUALNE opcjonalnie AUTOMATYCZNE   
• System łagodnego startu i zatrzymania platformy   
• Udźwig min. 220kg 
• Sterowane aa zasadzie stałego nacisku na przycisk. Na platformie PILOT na kablu 

spiralnym  jako opcja PRZYCISK 
• Wszystkie elementy muszą być odporne na czynniki atmosferyczne w tym 

antykorozyjne. 
• Mocowanie platformy nie powinno zawężać szerokości biegu między pochwytami. 
• Jednofazowe  230V  AC;  TN-S  (bezp.  B10A  +  wyłącznik  bezpiecznika  30mA),  

przewód zasilający 3x1,5mm 2.  Zasilanie bateryjne na platformie 2x12V. Wymagane 
jest uziemienie.   

• Moc silnika min. 0,5 kW 
• Urządzenie musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą 

Maszynową 2006/42/WE(Maszyny), - dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE oraz  
dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.   

• Minimalna gwarancja 2 lata 
 

7.9 Izolacje przeciwwilgociowe. 
• pozioma ścian z dwóch warstw papy termozgrzewalnej 



 
 

 
 

• pozioma posadzki przyziemia z jednej warstwy folii budowlanej alt. papa 
termozgrzewalna 

• pionowa ścian fundamentowych - izolacja przeciwwilgociowa 
• stropu- folia paroizolacyjna – izolacja przeciwwilgociowa  R + P 
 
7.10 Izolacja cieplna. 
• ścian fundamentowych  –12 cm styropianu EPS-100 lub styrodur gr. 10cm 
• Ściany zewnętrzne 12-15 cm wełna mineralna wg. rzutu parteru. – pas szerokości 2m  

 
7.11 Stolarka okienna i drzwiowa 
- wg. zestawienia stolarki. 
 
7.12 Wykończenie: 
• Ściany ściany wewnętrzne – tynki wapienne, gipsowe lub płyty gipsowo-kartonowe. 
• Podłogi – wg. rysunku rzutów ( na parterze wymiana linoleum na nowe linoleum 

termozgrzewalne o bardzo wysokim poziomie ścieralności minimum „P”. Klasa 
użytkowa to 31. Linoleum wywinąć na ścianę.  

Linoleum o imitacji drewna, deska biała/kremowy sękata(do uzgodnienia z inwestorem). 
• W pomieszczeniu 1/20 istniejąca podłoga do uzupełnienia braków, naprawa, 

cyklinowanie i lakierowanie. 
• Podłogowe płytki ceramiczne w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych wym. 

50x50cm. Kolor jasno kremowy do konsultacji z inwestorem. Klasa ścieralności V. 
Antypoślizgowość R11. 

• Ścienne płytki w łazienkach i pomieszczeniach do konsultacji z inwestorem (kolory  
w odcieniach jasnych) 

 
7.13 Wykończenie ścian . 
• Należy ukryć pod tynk zewnętrzne przewody elektryczne na klatce schodowej, 

korytarzach i pomieszczeniach. 
• Wykonać malowanie ścian na korytarzach -lamperie na korytarzach z tynku 

mozaikowego żywicznego w kolorze jasno kremowym. 
• Powyżej lamperii ściany w kolorze białym. 
• Sufity w kolorze białym. 
• Malowanie wszystkich pomieszczeń w kolorystyce uzgodnionej z INWESTOREM. 

 
7.14 Grzejniki . 
• Wymiana zniszczonych grzejników w łazienkach wg. rysunku rzutu instalacje wod.-

kan., ogrzewania. 
 
7.15 Instalacje 
• woda  – istniejąca, zasilanie instalacji wewnętrznej przyjmuje się z istniejącego 

przyłącza zewnętrznego do sieci. Włączenie wody zimnej do instalacji wewnętrznej. 
Rury układane w posadzce w karbowanych rurach osłonowych typu PESZEL. Rury 
prowadzone przez stropy i ściany w osłonach PE. 

• kanalizacja sanitarna – istniejąca, instalacja sanitarna odprowadzona z budynku do 
sieci. Całość kanalizacji w budynku z rur PVC kielichowych. Na pionie przewidziano 
rewizję do ewentualnego czyszczenia przewodów, dla odpowietrzenia instalacji pion 
rurą wywiewną. 

• instalacja elektryczne – wykonać jako podtynkową z zastosowaniem osprzętu 
melaminowego podtynkowego. Instalacje wykonać przewodami YDY 1,5 Ui=750V dla 



 
 

 
 

oświetlenia , natomiast instalację gniazd wtynkowych wykonać przewodem YDY 3x2,5 
mm Ui= 750V. Osprzęt montować na wysokości 1,4 m od posadzki. Instalacje należy 
wykonać w systemie sieciowym TN-C-S tzn. że w instalacji występuje oddzielne 
przewody neutralny i ochronny. 

• ogrzewanie – bez zmian (wymiana grzejników w sanitariatach wg. rzutów) 
• wentylacja – do przebudowy, do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczeń służą 

także dodatkowo okna rozszczelniane oraz kanały nawiewne z istniejącej centrali 
wentylacyjnej. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratką 
nawiewną dołem o wolnym przekroju 150cm2.  

      Dla wentylacji wywiewnej pomieszczeń sanitarnych (łazienka, WC) oraz kuchni, 
spiżarni i pomieszczeń gospodarczych przyjęto wentylację wywiewną grawitacyjną o 
wielkości murowanego kanału 14x14cm. 

• odgromowa – bez zmian. 
• Deszczowa – z tarasu do remontu, woda opadowa rozprowadzana powierzchniowo na 

teren własny w granicach działki. 
 
7.16 Infrastruktura- bez zmian. 

• Woda – istniejące przyłącze  
• Kanalizacja – istniejące przyłącze 
• Energia elektryczna  - istniejące przyłącze  

 
8.0 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 
NATURALNE I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE: 
 
• Przebudowę budynku i budowę schodów zaprojektowano w sposób minimalizujący jej 

wpływ na środowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej 
budowy zamyka się w granicach zainwestowania.  

• Odpady bytowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej  
• Woda opadowa odprowadzana jest do instalacji deszczowej oraz w obrębie własnej 

działki. 
• Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie  spowodowuje 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

• Remont obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie. 
• Remont budynku nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, 

nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła 
słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na 
projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie oraz nie 
wpływa na konstrukcję budynków sąsiednich. 

• Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, 
wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego 
terenu. 

• Odpady stałe: bez zmian- pojemnik na odpadki stałe. 
• Emisja hałasu, wibracji i promieniowania: obiekt nie emituje wibracji ani 

promieniowania. Emisja hałasu mieści się w granicach normy. 
• Emisja zanieczyszczeń: nie przewiduje się źródeł emisji zanieczyszczeń. 
 



 
 

 
 

9.0 ENERGIA ODNAWIALNA : 
 

• W obiekcie przewiduje się możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
takich jak:  energia promieniowania słonecznego. Nie przewiduje się natomiast: energia 
geotermalna, energia wiatru, a także zastosowanie skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię.  

• Aktualnie obiekt korzysta z pieca gazowego ogrzewającego budynek.  
 

10.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ : 
 

• Budynek zalicza się do kategorii- ZL-II zagrożenia ludzi, średniowysoki i klasy „B”- wg 
Rozp. Min. Spr. Wew z dnia 3.11.1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 92 poz.460 z późn. zm). 

• Płatwiowo kleszczowa konstrukcja dachu. 
• Liczba kondygnacji nadziemnych : IV 
• Wysokości pomieszczeń (na stały pobyt): około 3,00m i 2,85m i 2,25m (parter) 
• Obiekt w zabudowie wolnostojącej 
• Kategoria zagrożenia ludzi: ZL-II 
• Klasa odporności pożarowej: „B” konstrukcja nośna R120, strop REI 60,  

konstrukcja dachu R 30 
• Obiekt ani przestrzenie zewnętrzne nie będą zagrożone wybuchem. 
• Droga pożarową stanowi ul. Korczaka. 
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO 
 ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  

 
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
  
I. DANE TECHNICZNE: 
 

1) budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, piętro, poddasze), dach 
wielospadowy 

2) powierzchnia zabudowy:     734,20  m2  
3) powierzchnia użytkowa zakresu opracowania: 323,53 m2 
4) kubatura całości:               6740,00  m3 

 
II. OPIS KONSTRUKCJI: 
 

1) Fundamenty- istniejące  
Ławy fundamentowe z kamienia na zaprawie wapiennej. Oraz ze żwirobetonu 
B 15 MPa wylewane w wykopie, na 10cm warstwie chudego betonu , zbrojone 
wieńcem 4-ma φ 12 strzemiona  φ 6 mm co 30 cm. 
Fundamenty w gruncie rodzimym na głębokości minimum 3,0 m, poniżej 
poziomu terenu.  

2) mury parteru i piętra- istniejące 
ściany parteru gr.54cm częściowo z kamienia na zaprawie wapiennej oraz 
murowane z cegły palonej (w tym ocieplenie styropian gr. około 12cm),  
w stanie dobrym- zdolnym do przeniesienia nowego rodzaju obciążeń 
wynikającego z przebudowy budynku. 

3) stropy 
Strop parteru – strop gęstożebrowy 
Strop w stanie dobrym- zdolnym do przeniesienia nowego rodzaju obciążeń 
wynikającego z przebudowy. 

4) posadzki  
betonowe, stan zadowalający, dokonać naprawy i uzupełnienia ubytków. 
Wymiana nawierzchni podłogowych (linoleum). 

5) tynki zewnętrzne i wewnętrzne 
cementowo-wapienne wstanie zadowalającym, niewielkie ubytki w tynku 
zewnętrznych przyziemia, tynk wewnętrzny w trakcie remontu naprawić oraz 
ukryć instalację elektryczną pod tynk. 

6) stolarka okienna 
okna PCV podwójne szklona w stanie zadowalającym. 



 
 

 
 

7) stolarka drzwiowa  
drewniana, PCV, w stanie dobrym. 

 
III.  WYPOSAŻENIE BUDYNKU: 
 

1) instalacja elektryczna z sieci ogólnej – istniejące przyłącze,  
2) instalacja wodna z sieci– istniejące przyłącze, 
3) instalacja kanalizacyjna– istniejące przyłącze, 

 
IV. STAN TECHNICZNY BUDYNKU : 
   

Stan techniczny istniejącego obiektu pod względem wytrzymałości elementów 
konstrukcyjnych jest dobry i pozwala na jego przebudowę. 

Istniejące elementy konstrukcyjne przeniosą projektowane obciążenie. Zaleca 
się dodatkową ocenę zakrytych elementów konstrukcyjnych oraz podjęcie 
ewentualnych prac naprawczych. 
 

 
 

Opracował: 
 
 

        .                                                                       projektant architektury.  
                      mgr. inż. arch 

 Łukasz Michalak                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalność architektoniczna 
 
 

mgr inż. Piotr Rapp 
Nr upr OPL/0732/POOK/11 
Specjalność konstrukcyjno- 
budowlana 

 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                     
Ł u k a s z  M i c h a l a k  

64-000 Kościan, ul. Słowackiego 7 
tel. 603 130 601, NIP 6981726655 

 
       TEMAT 

 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE 

OPOLSKIM POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
I BUDOWĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

        
   LOKALIZACJA 
 

 45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
Jednostka ewidencyjna: 160911_2 Tarnów Opolski 

Obręb ewidencyjny: 0135 Tarnów Opolski 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI 

 

 
        INWESTOR 

 POWIAT OPOLSKI 
UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 

 
 

 
 

  

  

    PROJEKTOWANA 
CHARAKTERYSTYKA 

ENERGETYCZNA BUDYNKU 
I ANALIZA WYKORZYSTANIA 

SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 
 

 
 

 
 

OPRACOWAŁ 

                                                                                                                
Projektant architektury                                               
mgr  inż. arch.                                                                     
Łukasz Michalak                                                        
Nr upr. 49/WPOKK/2013                                                
Specjalność architektoniczna                       
 

 
 

DATA 23.09.2019 R 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

1.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU: 
 

Budynek wykonany w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych  
w użytkowaniu pod względem ekologicznym jak ceramika, beton, kamień, drewno, 
materiały izolacyjne (wełna, styropian, papy). Zrzut ścieków przewidziane do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
 

1.1 Ochrona pożarowa budynku: 
Budynek zalicza się do kl. ZL-II zagrożenia ludzi.  
Zastosowane materiały spełniają wymagania ochrony pożarowej.  

 
1.2 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku: 

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych. Wartość 
współczynniku obliczono zgodnie z PN 

 
Wartości obliczeniowe W/m2K są następujące: 
 Ściany zewnętrzne - U =0,23 
 Dachy, stropodachy - U = 0,18 
 Podłoga na gruncie - U = 0,30 
 Okna - U = 1,1 
 Drzwi – U = 1,5 
 
 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię. 

Wartość EP (kWh/m2 rok) rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotna do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej i oświetlenie wbudowanego dla budynku została obliczona 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 
Wartość EP dla projektowanego budynku wynosi 60 kWh/m2 rok. 
Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości 
współczynników przenikania ciepła poniżej wymaganych Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki i Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r zaliczyć 
można do energooszczędnego.  
 

2.0 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło: 
            

• Roczne zapotrzebowanie na energie użytkową do ogrzewania, wentylacji 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia  
wynosi 27 kWh/(m2 rok) 

• Dostępne nośniki energii to energia elektryczna, energia wiatru energia słoneczna, 
energia geotermalna. 

• Działka posiada zapewniania dostawy energii elektrycznej. 
• Do analizy porównawczej przyjęto istniejące zasilanie miejskie w energię cieplną, 

solary i pompy ciepła. Zainstalowanie odnawialnych źródła energii pochodzące  
z energii wiatrowej czy geotermalnej są nie ekonomiczne i techniczne trudne do 
realizacji. 

• Optymalnym systemem zaopatrzenia budynku jest wykorzystania paneli 
fotowoltaicznych i energii elektrycznej. Wykorzystanie źródeł odnawialnych takich 
jak geotermalna czy wiatrowa a także zastosowanie skojarzonej produkcji energii 



 
 

 
 

ciepła jest nie ekonomiczne i nieopłacalne za względu na zbyt wysokie koszty 
realizacji.         

 
 
3.0  Uwagi końcowe: 
 

• Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane przy 
wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające: 

  - certyfikat na znak bezpieczeństwa 
  - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą   
              techniczną. 

• Projektowany remont budynku nie zagraża bezpieczeństwu dla budynków 
sąsiednich i nie narusza elementów konstrukcyjnych pobliskich budynków. 

• Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

 
UWAGA:  Wszystkie roboty budowlane wykonać pod ścisłym nadzorem 

technicznym, zgodnie z Polską Normą Budowlaną i obowiązującymi 
przepisami  budowlanymi oraz zgodnie za sztuką budowlaną 
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PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE Ń DO PROJEKTU  
 
 

1. Więźba dachowa: 
-bez zmian 
 
2. Stropy: 
-bez zmian 
 
3. Podciągi belki i nadproża żelbetowe: 
Monolityczne wylewane na budowie z betonu B-25, zbrojenie główne stalą A-III N, 
strzemiona stal A-0. 
 
4. Ławy fundamentowe: 
Głębokość posadowienia min. 110cm. poniżej poziomu terenu z betonu B-25 i zbrojenie ze 
stali A-III i A-0. 
 
5. Elementy stalowe: 
Zaprojektowano z stali AIIIN  
 
6. Elementy żelbetowe: 
Zaprojektowano z betonu B-25 i zbrojenie ze stali A-III i A-0. 
Wieniec i ława żelbetowa- 4 pręty Ø12mm stal A-IIIN. Strzemiona Ø6mm stal A-O co 
25cm. 
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        .                                                                       projektant architektury.  
                      mgr. inż. arch 

 Łukasz Michalak                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalność architektoniczna 
 

     
mgr inż. Piotr Rapp 
Nr upr OPL/0732/POOK/11 
Specjalność konstrukcyjno-
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ 
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
 
WARUNKI OCHRONY   PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU 
 

1 Przeznaczenie obiektu budowlanego  : Zmian sposobu użytkowania wraz z 
przebudową parteru budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim pod 
Warsztaty Terapii Zajęciowej i budowę schodów zewnętrznych. 
 

2           Powierzchnia :a). wewn ętrzna     użytkowa   części Warsztatów Terapii 
Zajęciowych z zapleczem  ZL II wynosi  

Parter 323,53 m2 
 

3           Wysoko ść:      Budynek  przebudowy piętrowy z poddaszem 
użytkowym     w kalenicy - 14,50 m,  budynek średnio wysoki / SN / 
 
4           Liczna kondygnacji  nadziemnych – Budynek  przebudowywany  - 3  
kondygnacyjny + kondygnacja piwniczna.  
 a).  poziomów podziemnych  - Budynek  istniejący częściowo podpiwniczony 

 
5           Warunki usytuowania .  
Od  strony  wschodniej  istniejący  budynek  mieszkalny w  odległości 30,00 m. 
Od  strony zachodniej  istniejący teren domu dziecka.  
Od  strony  południowej i północnej nie ma zabudowań. 
 
6           Kategoria zagro żenia ludzi, maksymalna g ęstość  obci ążenia 
ogniowego strefy po żarowej  – kategoria zagrożenia ludzi: ZLII,  W całości 
budynku jednocześnie może przebywać do 110 osób /4x25 + 10/, 
 
7           Zagro żenie wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni 
zewnętrznych:  nie występuje. 

 
8           Klasa odporno ści po żarowej:   Wymaganą klasą odporności 
pożarowej  dla budynku części warsztatów zajęciowych ( ZL II  ) ustalono B. 
 
Wszystkie jego elementy nowoprojektowane wymagają aby wykonane były  
z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. 
Stężenia połaciowe należy zabezpieczyć farbami ognioochronnymi do 
odporności ogniowej klasy R 30. Zabezpieczenia powinny być wykonane 



 
 

 
 

zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w aprobatach technicznych ITB 
stosowanych farb ognioochronnych. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego mają 
klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla preferowanego elementu. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego mają klasę odporności ogniowej (E I) ściany  
i stropów tego pomieszczenia. 
 
9 Podział obiektu na strefy po żarowe:  

Budynek  części parteru na warsztaty zajęciowe  ZL II.  
Projektowany obiekt  podzielono na strefy pożarowe. Istniejące pomieszczenia 
domu dziecka będą odrębną strefa pożarową, oddzielona od pomieszczeń 
warsztatów zajęciowych ścianą REI 120 
Dodatkowo wydziela  się  pas oddzielenia pożarowego szerokości 2m na 
elewacji (wełna mineralna, materiał niepalny). 

 
10 Warunki ewakuacji  ludzi lub ich uratowania w inny sposób  –  
W projekcie uwzględniono następujące parametry w zakresie ewakuacji:  
W  części  projektowanej przebudowy dla obiektów  ZL II długość przejść 
ewakuacyjnych może  wynosić   max.40,00m.  Z  każdej  części 
zaprojektowano  po  1  wyjściu  ewakuacyjnym   na  zewnątrz  budynku.  
Drzwi  wyjściowe z  klatki  schodowej   min. 1,20 m. W obiekcie w projektowanej 
części  zainstalowane zostanie oświetlenie awaryjne o natężeniu 1 lx przez 
okres godz. Wymagane  doświetlenie strefy  zewnętrznej  nad  wyjściami 
ewakuacyjnymi zewnętrznymi. Wykonano oznakowanie na potrzeby ewakuacji 
dróg i pomieszczeń zaprojektowano zgodnie oraz lokalizację gaśnic oznakować 
zgodnie z PN-92/N-01256.02 i PN-N-01256-5. 
 

Klatka schodowa poza zakresem opracowania. 
 
12       Urządzenia przeciwpo żarowe;   Zgodnie rozporządzeniem MSWiA z dnia 
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów obiekt wyposażony będzie w   hydranty 
wewnętrzne DN 25 z wężem półsztywnym, który swym zasięgiem obejmują cały 
obiekt. W budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 
Zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do 
wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczono w pobliżu głównego wejścia do 
obiektu. 
 
13       Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dział ań ratowniczo-
gaśniczych: Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do 
zewnętrznego gaszenia pożaru  dla budynku ( budynek użyteczności publicznej 
oraz inny o takim przeznaczeniu o kubaturze brutto do 5000 m3 i powierzchni 
wewnętrznej do 1000 m2) wynosi co najmniej 10 dm3/s. Ta ilość wody jest 
zapewniona poprzez zewnętrzną sieć wodociągową z istniejącego hydrantu 
zewnętrznego  usytuowanego w odległości do 75m od projektowanego budynku 
na  istniejącej  sieci wodnej  Ø 150 mm. Drogę  pożarową  stanowi istniejąca 



 
 

 
 

asfaltowa  droga  gminna. Pierwszy istniejący hydrant jest przed wejściem 
głównym do budynku w odległości ok. 30m. Drugi hydrant mieści się  
w odległości do 150m za budynkiem szkoły. Nie ingerujemy poza istniejący 
obrys budynku. 
  
 
14       Dojazd po żarowy    
Drogę pożarową stanowi istniejąca droga gminna od strony wschodniej 
przebudowywanego budynku, prowadząca wzdłuż dłuższej ściany budynku, 
dostosowana do jednostek straży pożarowej i włączająca się do istniejącej drogi 
za istniejącą szkołą. 
 
15       Rozwi ązania zamienne do wymaga ń ochrony przeciwpo żarowej : nie 
dotyczy 

16       Inne wa żne dane:   
W poszczególnych pomieszczeniach nie będzie więcej niż 6 osób 
jednocześnie. 

 
 
 
 

Opracował: 
 

                      mgr. inż. arch 
 Łukasz Michalak                                         
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1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
1.  Przedmiot opracowania.  
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

 
1.1. Podstawa opracowania.  
Podstawę opracowania stanowi :  
• Wizja lokalna,  
• Inwentaryzacja i pomiary w terenie,  
• Uzgodnienia z Inwestorem,  
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,  
• Aktualne normy i przepisy budowlane.  
 
1.2. Lokalizacja obiektu.  
Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
  
2.  Forma i program użytkowy obiektów.  
2.1. Założenia funkcjonalne.  
Parter budynku  ma  pełnić  funkcję  oświatową  oraz  zostać  dostosowany  do  potrzeb  
osób niepełnosprawnych.  
2.2. Forma architektoniczna.  
  Rozwiązania  architektoniczne  wpisują  się  w  istniejący  porządek  architektoniczno- 
przestrzenny otoczenia oraz nawiązują do historycznego charakteru sąsiadującego budynku.   
2.3. Zapewnienie warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.  
Przewiduje  się  dostępność  obiektu  dla  osób niepełnosprawnych.  
Zostanie wykonana strefa wejściowa poprzez budowę schodów zewnętrznych i platformę 
schodową dla osób niepełnosprawnych. 
 
3.  Charakterystyczne parametry techniczne  
  Budynek piętrowy z strychem nieużytkowym, połączony z istniejącymi obiektami  
za  pomocą  łącznika. Budynek  użyteczności  publicznej  dostosowany  do  potrzeb  
oświatowych, przeznaczony na stały pobyt ludzi.   
 
Projektowany budynek przedszkola z łącznikiem:  
-  Liczba kondygnacji: 4 
-  Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 
-  Powierzchnia zabudowy:  734,20  m2   
-  Powierzchnia użytkowa zakresu opracowania :  

Parter  323,53 m2 
-  Wysokość budynku: ok. 14,50 m (w kalenicy)  
-  Wysokość pomieszczeń użytkowych  
-pracownie 2,85 m  



 
 

 
 

-komunikacja 2,25 m 
Uzyskano odstępstwo od przepisów- uzgodnienie Opolski Państwowy Wojewódzki 
Inspektorat Sanitarny. 
 
3.  Pomieszczenia higienicznosanitarne   
 
  Aby  pomieszczenie  spełniało  warunki  techniczne  higienicznosanitarne  ściany  do  
wysokości  co  najmniej  2,0  m  powinny  być  pokryte  materiałami  zmywalnymi,  
nienasiąkliwymi  i  odpornymi  na  działanie  wilgoci  oraz  materiałami  nietoksycznymi                        
i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. Łazienki zostaną wykończone płytkami  
ceramicznymi.   
  Wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych:  
-miska ustępowa  przeznaczona  do  użytku  osób niepełnosprawnych 
 (wysokość drzwi/ głębokość kabiny),  
-  2 umywalki w tym jedna dla osób niepełnosprawnych  
-  kabina natryskowa,  
- brodzik bez progu dla osób niepełnosprawnych 
-  armatura umywalkowa dla osób niepełnosprawnych 
- specjalne uchwyty: przy umywalkach, wc  prysznicu w tym krzesełko ścienne pod 
prysznicem dla osób niepełnosprawnych 
-  wieszaki.   
 
4.  Instalacja ogrzewania  
Istniejąca instalacja  centralnego  ogrzewania  z  kotła  gazowego bez zmian. 
Wymagana jest wymiana zniszczonych grzejników w pomieszczeniach łazienkowych. 
 
5.  Instalacja wentylacyjna  
Projektuje  się  przebudowę wentylacji  nawiewno-  wywiewnej w zakresie parteru.  
 
6. OPIS TECHNOLOGICZNY :  
FUNKCJA I PRZEZNACZENIE BUDYNKU 
Projektowane warsztaty przeznaczone jest maksymalnie dla 30 osób.  
Po 6 osób w 1 pracowni. 
 
CZAS PRACY I ZATRUDNIENIE  
Obsługę w zakresie opieki będą pełniły maksymalnie osiem osób.  
Czas pracy maksymalnie 8 godzin.  
Obsługa w zakresie utrzymania porządku – 2 panie pełniące funkcję sprzątaczek.  
 
WENTYLACJA  
We wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić wentylację nawiewno-wywiewną. 
Istniejąca wentylacja do częściowej przebudowy ze względu na nowy układ pomieszczeń. 
Do obliczenia potrzebnej wymiany powietrza przyjęto :  
20m3 / h x 1 osoba dorosła 
Nawiew  
W salach zaprojektowano wentylacje wg. projektu sanitarnego. 
 
OŚWIETLENIE  
W pomieszczeniach pracy zapewniono doświetlenie światłem naturalnym oraz sztucznym 
zapewniającym natężenia światła zgonie z PN.  



 
 

 
 

Pracownie – 300lx  
Komunikacja – 100lx  
Szatnia – 200lx  
Sanitariaty – 200lx  
Oświetlenie światłem naturalnym w stosunku 1:8 , stosunek powierzchni podłogi do 
powierzchni okien .  
 
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ  
Wysokość w pomieszczeniach:  
Pracownie – min.2,85m  
Komunikacja– min.2,25m  
Sanitariaty – min.2,50m  
Pom. Biurowe 2,50m i 2,85m 
 
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA :  
Zasilanie istniejącego obiektu w wodę z istniejącej instalacji wodociągowej. Do wszystkich 
umywalek doprowadzona zostanie ciepła i zimna woda, która zostanie zmieszana  
i doprowadzona do temperatury 35-40°C. Odprowadzenie nieczystości płynnych do 
istniejącej sieci.  
 
POMIESZCZENIA SANITARNO - SOCJALNE  
Dla celów warsztatów zaprojektowano dwa sanitariaty wc dostępne z korytarzy (jeden dla 
osób niepełnosprawnych). Łącznie dla całego zakresu przewidziano 3 miski ustępowe. 
Ściany pomieszczeń sanitarno-socjalnych należy do wysokości minimum 2,0m wykonać 
jako zmywalne, nienasiąkliwe, odporne na działanie wilgoci .  
 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI  
Na terenie przedszkola mogą powstawać odpady komunalne. Odpady powinny być 
gromadzone w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe.  
 
OPIS POMIESZCZEŃ , WYPOSAŻENIE :  
Ściany i sufity pomieszczeń oraz szatni malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi lub 
akrylowymi w jasnych różnobarwnych kolorach. Podłogi wykonane 
z wykładzin dywanowych oraz PCV posiadających atest trudnopalności . Ściany 
pomieszczeń higieniczno –sanitarne do wysokości minimum 2,0m oblicowane płytkami, 
powyżej ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi lub akrylowymi w 
jasnych, kolorach. Elementy wyposażenia w szczególności meble muszą być dostosowane 
do wymagań ergonomii , posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty  
 
Zaplecze żywieniowe. Spożywanie posiłków przez osoby odbywać się będzie  
w jadalni , posiłki będą dostarczane z istniejącej kuchni (na parterze poza zakresem).  
 
Wymagania dodatkowe 
- dla pomieszczeń osób należy zapewnić wentylacje wywiewno-nawiewną wg. projektu 
sanitarnego 20 m3/osobę na każdego nauczyciela. W toaletach 50m3/ na miskę ustępową,  
w rozdzielni min.1,5w/h.  
 
Uwaga: 
-Lamperie zmywalne na ścianach do wys. 1,2m  
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INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
zgodnie z  DZ. U. Nr 120  z dnia 23 czerwca 2003 r 

 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
1.4 PROJEKTANT : MGR. INŻ. ARCH. ŁUKASZ MICHALAK  

 
1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI: 
 
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
 

2.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
Zakres opracowania zaznaczono na rzucie przerywaną fioletową linią, w który wchodzi: 
(prace do wykonania) 
-przebudowa pomieszczeń na parterze oraz zmiany zagospodarowania terenu wraz z zmianą 
fragmentu elewacji ocieplenia w celu dostosowania budynku do przepisów p.poż. 
-zmianę płytek w łazienkach (skucie istniejących) 
-wykonanie lamperii na ścianach korytarzy (komunikacji) do wys. 1,2m z tynku 
mozaikowego żywicznego 
-malowanie ścian (odświeżenia) 
-wymiany pokrycia podłogi w pomieszczeniach warsztatów i komunikacji  nowe linoleum       
 wg. rzutu parteru. 
-nowy biały montaż (wc, umywalki, brodziki, krany-armatura, uchwyty dla 
niepełnosprawnych, drabinkę grzejnikową i grzejnik pod oknem) w   łazienkach (w 
istniejących łazienkach punkty miejsc instalacji bez zmian). 
-nowe instalacje wod-kan będą w nowym pomieszczeniu socjalnym 
-przebudowa prowadzenia istniejącej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w tym 
rozbiórka w koniecznych miejscach istniejącego sufitu g-k i wykonanie nowej zabudowy 
zakrywającą instalację wentylacji. 
-c.o. bez zmian (poza zakresem, prócz drabinek grzejnikowych i grzejnik pod oknem  
w łazienkach) 
-montaż ściany mobilnej dzielącej pomieszczenie 1/20 
-wykonanie prac pod montaż pieca do ceramiki 15kW na potrzeby pracowni ceramiki 



 
 

 
 

-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wg. rzutów (stolarka p.poż. EI). W tym celu 
powiększenie otworów drzwiowych i przesunięcia - powiększenie otworu drzwiowego  
w miejscu wyjścia na taras. 
-wymiana oświetlenia (opraw).  
-schowanie widocznych przewodów elektrycznych lub korytek osłonowych pod tynk  
(wg. projektu branży elektrycznej).  
-wykonanie nowej skrzynki z hydrantem HP25 na komunikacji 1/8 
-rozbiórka fragmentu balustrady na tarasie zewnętrznym oraz remont i malowanie pozostałej 
balustrady w kolorze analogicznym do istniejącego (spękania filarków i cokołów 
balustrady). 
-wykonanie nowych schodów zewnętrznych za budynkiem wraz z platformą dla osób   
 niepełnosprawnych (schody z kratki wema i belki policzkowe z profili stalowych typu „C”). 
 Balustrada z stali nierdzewnej tzw. „kwasiak” z pochwytem obustronnym.  
-dojścia do schodów poprzez utwardzenie z kostki betonowej szarej przy schodach i pod 
schodami + krawężniki 
-wymiana fragmentu ocieplenia na elewacji z styropianu na wełnę mineralną( dwa miejsca  
o pasach szerokości 2m na całej wysokości elewacji - zaznaczono na rzucie). 
-remont schodów zewnętrznych od strony północnej (naprawa tynków i malowanie) 
-wykonanie nowego opierzenia przy balustradach , rynien i rur spustowych przy tarasie  
z blachy nierdzewnej cynkowanej. 
-umywalka i zlew w pracowniach wg. rzutu parteru 
 

W pierwszej kolejności zostaną wykonane następujące prace: 
• Przebudowa pomieszczeń parteru 
• Przebudowa instalacji wentylacji ,inst. wod-kan., inst. elektrycznej, wymiana 
oświetlenia 
• Budowa schodów zewnętrznych i rozbiórka balustrady 
• Remont obróbek blacharskich na tarasie 
• Roboty wykończeniowe  
 

3.0  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 
 
Działka stanowiąca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana i uzbrojona w wodę  
i kanalizację sanitarną. Teren jest płaski częściowo utwardzony. Wjazd na teren działki  
z drogi publicznej ul. Korczaka 
                      
 
4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenie zdrowia stanowić mogą następujące 
etapy prac: 
 

• Roboty murarskie powyżej 2,0 m 
• Wyburzenia ścian i demontaże ścian działowych, sufitów 
• Wykonanie obróbek blacharskich 
• Prace w pomieszczeniach ( tynkowanie i malowanie) 
• Prace na wysokości 

 
 
 



 
 

 
 

 
5.0 ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 
W celu zapobieżenia powstania przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych 
wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić  
z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. 
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na: 
• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób 

przebywających na terenie 
• Zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy 
 
Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie placu budowy 
poprzez 

• Doprowadzenie energii elektrycznej i wody 
 
Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
,instrukcjami montażu i innymi przepisami. 
 

Opracował: 
 

        .                                                                       projektant architektury.  
                      mgr. inż. arch 

 Łukasz Michalak                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalność architektoniczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                                                                          Opole, dnia 23.09.2019 r.  
     
 

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 
budowlane ( Dz. U. z 2003 r Nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) 
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UWAGA! 

W przypadku pojawieniu się w dokumentacji projektowej znaków, wyrazów stanowiących 

naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne. Dotyczy to także Polskich Norm, ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznej czy systemów referencji technicznych o których mowa w ust. 1 pkt 

2 i ust. 3. 
 
 



 
 

 
 

 

INWENTARYZACJA ZDJ ĘCIOWA  
 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 

 

 
Widok satelitarny 

 



 
 

 
 

 
Widok z zewnątrz w którym miejscu będą schody i platforma dla niepełnosprawnych. 

 

 
Balustrady do odnowienia 



 
 

 
 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 
 
 



 
 

 
 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 

 
Balustrady do odnowienia  kolorze analogicznym do istniejącego. 



 
 

 
 

 
Komunikacja na parterze do remontu wg. rzutów 

 

 
Przebudowa istniejących sufitów z płyt g-k po przebudowie instalacji nawiewno-wywiewnej 

 



 
 

 
 

 
Istniejące pomieszczeni jadalni do remontu. Rozbiórka szklanej przegrody. 

 
Remont łazienek, Skucie płytek i nowy biały montaż, drabinkę grzejnikową. 



 
 

 
 

 
Remont łazienek, Skucie płytek i nowy biały montaż, drabinkę grzejnikową. 

 
Pomieszczenie 1/20. Zakres prac opisany na rzucie, m.in. montaż ściany mobilnej. 



 
 

 
 

 
Widok z pomieszczenia nr 1/17 

 

 
Budynek z zewnątrz. Wymiana w fragmentach ocieplenia z styropianu i zamiana na wełnę 

mineralną ( pasy szerokości 2m wg. rzutów). Kolorystyka analogiczna do istniejącej 
elewacji. 

 

 



 
 

 
 

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU . 
 
DANE EWIDENCYJNE:  
 

1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
                                   

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
 

Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych. 

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
2. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Korczaka 1 na dz. nr 538/14 w Tarnowie Opolskim. 
Działka jest zabudowana budynkiem Domu Dziecka i zadrzewiona. Od strony wschodniej 
działka graniczy z ulicą Korczaka. Od strony południowej i zachodniej budynku znajduje się 
teren zielony. 
Na przedmiotowej obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Uchwała Nr III/16/02 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 30 grudnia 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski. 
 
Teren wg. planu należy pod symbol UZ teren usług zdrowia i opieki społecznej.  
 
  
3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
3.1 Budynek Domu Dziecka 
3.2 Wjazd na teren działki  z drogi publicznej ul. Korczaka dz. nr 207/15 
3.3 Utwardzenie  dojść  pieszych  stanowi  kostka  betonowa  na  warstwie  10 cm  
      chudego betonu. 
3.4 Stanowiska postojowe- bez zmian przed budynkiem. 
3.5 Obiekty i urządzenia budowlane: 
W ramach zagospodarowania terenu przewiduję się utwardzenia z kostki schodowej, schody 
stalowe zewnętrzne oraz remont istniejących balustrad. 
 



 
 

 
 

3.6 Ukształtowanie terenu i zieleni: 
Bez zmian. 
 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 
 

RODZAJ POWIERZCHNI m2 % działki 
Powierzchnia zabudowy (bez zmian) 734,20  m2 7,71 % 
Proj. powierzchnia terenu utwardzonego  z kostki 
betonowej gr. 6cm- dojścia  piesze  

16,00  m2 0,0017 % 

Istniejące utwardzenia  380,00 4,1483 
Istniejąca zieleń (biologicznie czynna) 8395,00 88,14 
Powierzchnia  działki                                                                                       9525,00 m2 100,00 % 
 
5. ISTNIEJĄCA INSFRASTRUKTURA. 
- woda – istniejące przyłącze  wodociągowe na działce  
- ścieki  socjalne  - istniejące przyłącze 
- instalacja  elektryczna – istniejące  przyłącze  elektryczne na działce + zwiększenie 

mocy 
 
6.  DANE UZUPEŁNIACE: 
Charakter użytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu 
działki poza powierzchnią zabudowaną. 
Budynek Domu Dziecka, z projektowaną jego przebudową oraz wyposażeniem  
i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. 
Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery. 
Ilość wytwarzanych opadów bez zmian. 
 

7.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE:  

• Przebudowę zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko 
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się 
w granicach zainwestowania.  

• Woda opadowa odprowadzana będzie na teren nieutwardzony w obrębie własnej 
działki 

• Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie  
spowodowuje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

• Przebudowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających 
ochronie. 

• Przebudowa budynku publicznego nie powoduje naruszenia prawa 
własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do 
drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej  
i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną 
zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie oraz nie 
wpływa na konstrukcję budynków sąsiednich. 



 
 

 
 

• Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych 
inwestowanego terenu. 

 

8. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ART. 34 
UST. 3 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE. 

• Budynek wolnostojący usytuowany z działkami o podobnej charakterystycznej 
zabudowie- stanowi uzupełnienie zabudowy otaczającej. Projektowany obiekt 
ścianami nie przesłania światła słonecznego i nie ogranicza możliwości lokalizacji 
budynków na działkach sąsiednich (od strony południowej- droga gminna  
i północnej- działka inwestora) 

• Remont budynku nie spowoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób 
trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej, nie pozbawia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków 
łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek 
sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie.  

• Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się na terenie objętym 
inwestycją.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OOPPII SS  TTEECCHHNNII CCZZNNYY   
  

1.0 DANE OGÓLNE:                                                                                                   
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
2.0 DANE EWIDENCYJNE: 
 
 

 
3.0 OPIS OGÓLNY : 
   
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
Zakres opracowania zaznaczono na rzucie przerywaną fioletową linią, w który wchodzi: 
(prace do wykonania) 
-przebudowa pomieszczeń na parterze oraz zmiany zagospodarowania terenu wraz z zmianą 
fragmentu elewacji ocieplenia w celu dostosowania budynku do przepisów p.poż. 
-zmianę płytek w łazienkach (skucie istniejących) 
-wykonanie lamperii na ścianach korytarzy (komunikacji) do wys. 1,2m z tynku 
mozaikowego żywicznego 
-malowanie ścian (odświeżenia) 
-wymiany pokrycia podłogi w pomieszczeniach warsztatów i komunikacji  nowe linoleum       
 wg. rzutu parteru. 
-nowy biały montaż (wc, umywalki, brodziki, krany-armatura, uchwyty dla 
niepełnosprawnych, drabinkę grzejnikową i grzejnik pod oknem) w   łazienkach 
 (w istniejących łazienkach punkty miejsc instalacji bez zmian). 
-nowe instalacje wod-kan będą w nowym pomieszczeniu socjalnym 
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-przebudowa prowadzenia istniejącej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w tym 
rozbiórka w koniecznych miejscach istniejącego sufitu g-k i wykonanie nowej zabudowy 
zakrywającą instalację wentylacji. 
-c.o. bez zmian (poza zakresem, prócz drabinek grzejnikowych i grzejnik pod oknem  
w łazienkach) 
-montaż ściany mobilnej dzielącej pomieszczenie 1/20 
-wykonanie prac pod montaż pieca do ceramiki 15kW na potrzeby pracowni ceramiki 
-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wg. rzutów (stolarka p.poż. EI). W tym celu 
powiększenie otworów drzwiowych i przesunięcia - powiększenie otworu drzwiowego  
w miejscu wyjścia na taras. 
-wymiana oświetlenia (opraw).  
-schowanie widocznych przewodów elektrycznych lub korytek osłonowych pod tynk  
(wg. projektu branży elektrycznej).  
-wykonanie nowej skrzynki z hydrantem HP25 na komunikacji 1/8 
-rozbiórka fragmentu balustrady na tarasie zewnętrznym oraz remont i malowanie pozostałej 
balustrady w kolorze analogicznym do istniejącego (spękania filarków i cokołów 
balustrady). 
-wykonanie nowych schodów zewnętrznych za budynkiem wraz z platformą dla osób   
 niepełnosprawnych (schody z kratki wema i belki policzkowe z profili stalowych typu „C”). 
 Balustrada z stali nierdzewnej tzw. „kwasiak” z pochwytem obustronnym.  
-dojścia do schodów poprzez utwardzenie z kostki betonowej szarej przy schodach i pod 
schodami + krawężniki 
-wymiana fragmentu ocieplenia na elewacji z styropianu na wełnę mineralną( dwa miejsca  
o pasach szerokości 2m na całej wysokości elewacji - zaznaczono na rzucie). 
-remont schodów zewnętrznych od strony północnej (naprawa tynków i malowanie) 
-wykonanie nowego opierzenia przy balustradach , rynien i rur spustowych przy tarasie  
z blachy nierdzewnej cynkowanej. 
-umywalka i zlew w pracowniach wg. rzutu parteru 
 
W zakresie projektu jest wykonanie pomieszczeń na warsztaty zajęciowe z pracowniami  
w których będzie przebywać maksymalnie do 6 osób. 
Zakres dotyczy tylko części pomieszczeń na parterze. 
Są to pracownie typu pracownia malarska, ceramiki, kulinarna, pracownia zwykła. 
Projektuje się także pomieszczenia: rehabilitacji, salę zabawową, pomieszczenie socjalne, 
psychologa, szatnie. Istniejące wc do odświeżenia. W pomieszczeniach nie będą 
występowały czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pobyt ludzi w pomieszczeniach powyżej  
4 godzin. 
Z tyłu budynku projektuje się schody zewnętrzne i platformę dla osób niepełnosprawnych 
montowany na stałe. 
 
Na rzutach oznaczono istniejące i projektowane wysokości pomieszczeń. 
Z uwagi na względy architektoniczno-budowlane. Konstrukcja budowlana nie pozwala na 
zachowanie wysokości 3m w pomieszczeniach pracowni. 
Powołując się na §72 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuwanie z dnia 18 września 
2015r poz. 1422 uzyskano odstępstwo od przepisów na rzecz zastosowania w budynku  
i wspomnianych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 
Aktualnie w budynku jest instalacja nawiewno-wywiewna z centralą wentylacyjną, którą 
będzie dostosowana do przebudowywanych pomieszczeń. 
 



 
 

 
 

Zaleca się wizję lokalną w budynku oraz otoczenia budynku w celu poprawnej wyceny 
robót. 
 
4.0 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE : 
   
4.1 Forma i funkcja budynku: 
Budynek czterokondygnacyjny (piwnica + parter + piętro + poddasze użytkowe). 
Podpiwniczony, pokryty dachówką ceramiczną oraz papą termozgrzewalną. Dach 
wielospadowy o kącie nachylenia od 3º do 45º. 
Od strony wschodniej zlokalizowane jest wejście główne do budynku. W południowej 
części budynku znajduję się klatka schodowa, która przebiega przez wszystkie kondygnacje. 
Od strony zachodniej znajduje się także wejście do budynku które wymaga zwiększenia 
wysokości drzwi. Od tej strony przy tarasie projektuje się schody stalowe o stopniach  
z kratki wema wraz z platformą schodową dla osób niepełnosprawnych. 
 
4.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
Bryła budynku nawiązuje do tradycyjnej architektury wybudowanych w sąsiedztwie 
budynków i jest dostosowania do krajobrazu otwartego. Bryłą budynku nie zmienia się. 
 
5.0 DANE KONSTRUKCJO-BUDOWLANE  : 
   
Projekt opracowano na podstawie przepisów techniczno – budowlanych uwzględniając 
m.in. – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. z 2006 roku Nr 80 poz. 563), 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 roku Nr 
75 poz. 690 z późniejszych zmianami\): 
• PN-82/B-02000 – 02002 – 02003 – obciążenia budowli  
• PN-80/B-02010 – obciążenia śniegiem  
• PN-77/B-02011-  obciążenia wiatrem  
• PN-81/B-03020 – posadowienie fundamentów 
• PN-84/B-03264 – konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone  
• PN-81/B-03150 – konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
 
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej – nowe ściany konstrukcyjne murowane 
dotyczące zakresu przebudowy. 
Dach drewniany płatwiowo-kleszczowy (istniejący). 
 
6.0 WARUNKI GEOTECHNICZNE: 
   
W trakcie prowadzonych prac geologicznych wykonano analizę makroskopową 
występujących w otworach gruntów. Po odwierceniu otworów, oraz po przeprowadzeniu 
badań terenowych, otwory zasypano urobkiem własnym z zachowaniem kolejności 
przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze  i  sposób  likwidacji  otworów  nie  
wpłynęły  negatywnie  na  zmianę  parametrów  gruntowo-wodnych podłoża jak również na 
zmianę środowiska naturalnego.        
Parametry  gruntów określono metodą „B” na  podstawie normy  PN-81/B-03020 oraz 
metodą „C”  w  oparciu  o  doświadczenia  własne  i  literaturę  fachową.    Dla  każdej  
warstwy  geotechnicznej  na podstawie stopnia zagęszczenia, stopnia plastyczności 



 
 

 
 

wykorzystując zależności korelacyjne, zostały określone  następujące  parametry:  kąt  tarcia  
wewnętrznego,  spójność,  moduł  pierwotnego odkształcenia i edometryczny moduł 
ściśliwości pierwotnej.  
 
Warunki geotechniczne przyjęto I kategorię geotechniczna obiektu zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 839 z 24.09.1998r. 
Na podstawie próbnych wykopów wykonanych w miejscu planowanego budynku 
stwierdzono, że w poziomie posadowienia fundamentów występują ziemia urodzajna, glina 
piaszczysta, grunt jednorodny. Woda gruntowa do poziomu posadowienia fundamentów nie 
występuje. 
W przypadku wystąpienia w podłożu gorszych niż złożono w projekcie 
geotechnicznym warunków gruntowo – wodnych, należy dokonać sprawdzenia 
zaprojektowanych przekrojów ław fundamentowych. 
 
7.0 DANE  TECHNICZNE : 
 
7.1 Fundamenty- projektowane schody zewnętrzne 
• Ławy fundamentowe ze żwirobetonu B 15 MPa wylewane w wykopie, na 10cm 

warstwie chudego betonu , zbrojone wieńcem 4-ma φ 12 strzemiona  φ 6 mm co 30 cm . 
• Fundamenty posadowić w gruncie rodzimym na głębokości minimum 1,1 m, poniżej 

poziomu terenu. Przy wykonywaniu ław należy bezwzględnie przestrzegać, by 
fundamenty posadowić na nośnym, rodzimym nienaruszonym gruncie. 

 
7.2 Ściany- projektowane schody zewnętrzne 
• Ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych M6 kl. 10.0 MPa na zaprawie cem. - 

wap. marki 5.0 MPa. Od  zewnętrz ściany fundamentowe ocieplić 12,0 cm warstwą 
styropianu. 

• Ściany zewnętrzne powyżej izolacji przeciwwilgociowej warstwowe z pustaków     
ceramicznych gr. 25 cm klasy 10 MPa  na zaprawie  termoizolacyjnej klasy M5.0 (+ 
styropian 15cm) Pod stropem i nadprożami ułożyć 3 warstwy cegły pełnej  klasy 15 MPa 
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.0. 

•   Ściany wewnętrzne powyżej izolacji przeciwwilgociowej murowane z pustaków 
ceramicznych gr. 25 cm klasy 10 MPa na  zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5.  
Pod nadprożami ułożyć 3 warstwy z cegły pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo - 
wapiennej klasy M5. 

• Filarki zakratkowane na rzucie przyziemia wykonać z cegły pełnej ceramicznej klasy 
15.0 MPa na zaprawie cementowej marki 8.0 MPa z dodatkiem mleka wapiennego jako 
plastyfikatora . W filarkach należy wykonać rdzenie żelbetowe z prętów ∅ 12 mm , 
strzemiona ∅ 6 mm co 15 cm. 

• Kominy z kształtek kominowych, systemowych (jeżeli występują). 
• Ścianki działowe murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowej Rz 8.0 MPa  

z dodatkiem mleka wapiennego jako plastyfikatora   o gr. 12 cm 
• Rdzenie żelbetowe wykonać jako żelbetowe z betonu B-25,0 MPa zbrojone  prętami ze 

stali AIIIN , A0 wg. rzutów. 
 
7.3. Stropy między kondygnacyjne- istniejące. 
• Strop nad parterem – bez zmian 
 
 



 
 

 
 

7.4 Dach: 
• Dach bez zmian. 

 
7.5 Obróbki blacharskie. 
• z blachy cynkowanej. Wykonać nowe na tarasie  
 
7.6 Rynny  i rury spustowe . 
• rynny ø 150 , rury spustowe ø 120 cynkowane – wymiana starych rynien i rur 

spustowych na tarasie na nowe. 
 
7.7 Schody zewnętrzne i balustrady na tarasie 
• Naprawa balustrad zewnętrznych, w tym tynków i malowanie elementów balustrady w 

kolorze analogicznym do istniejącego (w tym cokołu). 
• Odświeżenie stopni schodów od strony północnej, uzupełnienie ubytków, naprawa 

balustrad. 
• Oczyszczenie balustrad z korozji oraz malowanie  
• Projektowane schody wg. rysunków schody. Stopnie schodów z kraty wema, Belki 

policzkowe z C200. Balustrada z stali  „kwasiak” wg. rys. schodów zewnętrznych. 
 
7.8 Platforma schodowa zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych 
• Platforma wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo lub cynkowanej lub 

stali nierdzewnej w jasnym kolorze zbliżonym do białego.   
• Podest wykończony materiałem antypoślizgowym  (w wersji zewnętrznej aluminiowa 

blacha ryflowana)   
• Rampy najazdowe: wersja przelotowa 2 szt. lub z najazdem bocznym 3szt.  
• Składane siedzisko – opcjonalnie   
• System przeciwtnący i  przeciwzgnieceniowy    
• Dwie barierki zabezpieczające chowane w platformie  
• Zabezpieczenie przed korzystaniem z urządzenia przez osoby  
• nieupoważnione na platformie i kasetach wezwań (kluczyk)  
• Przycisk bezpieczeństwa na platformie „STOP”   
• Składanie/rozkładanie podłogi – MANUALNE opcjonalnie AUTOMATYCZNE   
• System łagodnego startu i zatrzymania platformy   
• Udźwig min. 220kg 
• Sterowane aa zasadzie stałego nacisku na przycisk. Na platformie PILOT na kablu 

spiralnym  jako opcja PRZYCISK 
• Wszystkie elementy muszą być odporne na czynniki atmosferyczne w tym 

antykorozyjne. 
• Mocowanie platformy nie powinno zawężać szerokości biegu między pochwytami. 
• Jednofazowe  230V  AC;  TN-S  (bezp.  B10A  +  wyłącznik  bezpiecznika  30mA),  

przewód zasilający 3x1,5mm 2.  Zasilanie bateryjne na platformie 2x12V. Wymagane 
jest uziemienie.   

• Moc silnika min. 0,5 kW 
• Urządzenie musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą 

Maszynową 2006/42/WE(Maszyny), - dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE oraz  
dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.   

• Minimalna gwarancja 2 lata 
 

7.9 Izolacje przeciwwilgociowe. 
• pozioma ścian z dwóch warstw papy termozgrzewalnej 



 
 

 
 

• pozioma posadzki przyziemia z jednej warstwy folii budowlanej alt. papa 
termozgrzewalna 

• pionowa ścian fundamentowych - izolacja przeciwwilgociowa 
• stropu- folia paroizolacyjna – izolacja przeciwwilgociowa  R + P 
 
7.10 Izolacja cieplna. 
• ścian fundamentowych  –12 cm styropianu EPS-100 lub styrodur gr. 10cm 
• Ściany zewnętrzne 12-15 cm wełna mineralna wg. rzutu parteru. – pas szerokości 2m  

 
7.11 Stolarka okienna i drzwiowa 
- wg. zestawienia stolarki. 
 
7.12 Wykończenie: 
• Ściany ściany wewnętrzne – tynki wapienne, gipsowe lub płyty gipsowo-kartonowe. 
• Podłogi – wg. rysunku rzutów ( na parterze wymiana linoleum na nowe linoleum 

termozgrzewalne o bardzo wysokim poziomie ścieralności minimum „P”. Klasa 
użytkowa to 31. Linoleum wywinąć na ścianę.  

Linoleum o imitacji drewna, deska biała/kremowy sękata(do uzgodnienia z inwestorem). 
• W pomieszczeniu 1/20 istniejąca podłoga do uzupełnienia braków, naprawa, 

cyklinowanie i lakierowanie. 
• Podłogowe płytki ceramiczne w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych wym. 

50x50cm. Kolor jasno kremowy do konsultacji z inwestorem. Klasa ścieralności V. 
Antypoślizgowość R11. 

• Ścienne płytki w łazienkach i pomieszczeniach do konsultacji z inwestorem (kolory  
w odcieniach jasnych) 

 
7.13 Wykończenie ścian . 
• Należy ukryć pod tynk zewnętrzne przewody elektryczne na klatce schodowej, 

korytarzach i pomieszczeniach. 
• Wykonać malowanie ścian na korytarzach -lamperie na korytarzach z tynku 

mozaikowego żywicznego w kolorze jasno kremowym. 
• Powyżej lamperii ściany w kolorze białym. 
• Sufity w kolorze białym. 
• Malowanie wszystkich pomieszczeń w kolorystyce uzgodnionej z INWESTOREM. 

 
7.14 Grzejniki . 
• Wymiana zniszczonych grzejników w łazienkach wg. rysunku rzutu instalacje wod.-

kan., ogrzewania. 
 
7.15 Instalacje 
• woda  – istniejąca, zasilanie instalacji wewnętrznej przyjmuje się z istniejącego 

przyłącza zewnętrznego do sieci. Włączenie wody zimnej do instalacji wewnętrznej. 
Rury układane w posadzce w karbowanych rurach osłonowych typu PESZEL. Rury 
prowadzone przez stropy i ściany w osłonach PE. 

• kanalizacja sanitarna – istniejąca, instalacja sanitarna odprowadzona z budynku do 
sieci. Całość kanalizacji w budynku z rur PVC kielichowych. Na pionie przewidziano 
rewizję do ewentualnego czyszczenia przewodów, dla odpowietrzenia instalacji pion 
rurą wywiewną. 

• instalacja elektryczne – wykonać jako podtynkową z zastosowaniem osprzętu 
melaminowego podtynkowego. Instalacje wykonać przewodami YDY 1,5 Ui=750V dla 



 
 

 
 

oświetlenia , natomiast instalację gniazd wtynkowych wykonać przewodem YDY 3x2,5 
mm Ui= 750V. Osprzęt montować na wysokości 1,4 m od posadzki. Instalacje należy 
wykonać w systemie sieciowym TN-C-S tzn. że w instalacji występuje oddzielne 
przewody neutralny i ochronny. 

• ogrzewanie – bez zmian (wymiana grzejników w sanitariatach wg. rzutów) 
• wentylacja – do przebudowy, do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczeń służą 

także dodatkowo okna rozszczelniane oraz kanały nawiewne z istniejącej centrali 
wentylacyjnej. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratką 
nawiewną dołem o wolnym przekroju 150cm2.  

      Dla wentylacji wywiewnej pomieszczeń sanitarnych (łazienka, WC) oraz kuchni, 
spiżarni i pomieszczeń gospodarczych przyjęto wentylację wywiewną grawitacyjną o 
wielkości murowanego kanału 14x14cm. 

• odgromowa – bez zmian. 
• Deszczowa – z tarasu do remontu, woda opadowa rozprowadzana powierzchniowo na 

teren własny w granicach działki. 
 
7.16 Infrastruktura- bez zmian. 

• Woda – istniejące przyłącze  
• Kanalizacja – istniejące przyłącze 
• Energia elektryczna  - istniejące przyłącze  

 
8.0 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 
NATURALNE I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE: 
 
• Przebudowę budynku i budowę schodów zaprojektowano w sposób minimalizujący jej 

wpływ na środowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej 
budowy zamyka się w granicach zainwestowania.  

• Odpady bytowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej  
• Woda opadowa odprowadzana jest do instalacji deszczowej oraz w obrębie własnej 

działki. 
• Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie  spowodowuje 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

• Remont obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie. 
• Remont budynku nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, 

nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła 
słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na 
projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie oraz nie 
wpływa na konstrukcję budynków sąsiednich. 

• Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, 
wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego 
terenu. 

• Odpady stałe: bez zmian- pojemnik na odpadki stałe. 
• Emisja hałasu, wibracji i promieniowania: obiekt nie emituje wibracji ani 

promieniowania. Emisja hałasu mieści się w granicach normy. 
• Emisja zanieczyszczeń: nie przewiduje się źródeł emisji zanieczyszczeń. 
 



 
 

 
 

9.0 ENERGIA ODNAWIALNA : 
 

• W obiekcie przewiduje się możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
takich jak:  energia promieniowania słonecznego. Nie przewiduje się natomiast: energia 
geotermalna, energia wiatru, a także zastosowanie skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię.  

• Aktualnie obiekt korzysta z pieca gazowego ogrzewającego budynek.  
 

10.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ : 
 

• Budynek zalicza się do kategorii- ZL-II zagrożenia ludzi, średniowysoki i klasy „B”- wg 
Rozp. Min. Spr. Wew z dnia 3.11.1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 92 poz.460 z późn. zm). 

• Płatwiowo kleszczowa konstrukcja dachu. 
• Liczba kondygnacji nadziemnych : IV 
• Wysokości pomieszczeń (na stały pobyt): około 3,00m i 2,85m i 2,25m (parter) 
• Obiekt w zabudowie wolnostojącej 
• Kategoria zagrożenia ludzi: ZL-II 
• Klasa odporności pożarowej: „B” konstrukcja nośna R120, strop REI 60,  

konstrukcja dachu R 30 
• Obiekt ani przestrzenie zewnętrzne nie będą zagrożone wybuchem. 
• Droga pożarową stanowi ul. Korczaka. 
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO 
 ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  

 
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
  
I. DANE TECHNICZNE: 
 

1) budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, piętro, poddasze), dach 
wielospadowy 

2) powierzchnia zabudowy:     734,20  m2  
3) powierzchnia użytkowa zakresu opracowania: 323,53 m2 
4) kubatura całości:               6740,00  m3 

 
II. OPIS KONSTRUKCJI: 
 

1) Fundamenty- istniejące  
Ławy fundamentowe z kamienia na zaprawie wapiennej. Oraz ze żwirobetonu 
B 15 MPa wylewane w wykopie, na 10cm warstwie chudego betonu , zbrojone 
wieńcem 4-ma φ 12 strzemiona  φ 6 mm co 30 cm. 
Fundamenty w gruncie rodzimym na głębokości minimum 3,0 m, poniżej 
poziomu terenu.  

2) mury parteru i piętra- istniejące 
ściany parteru gr.54cm częściowo z kamienia na zaprawie wapiennej oraz 
murowane z cegły palonej (w tym ocieplenie styropian gr. około 12cm),  
w stanie dobrym- zdolnym do przeniesienia nowego rodzaju obciążeń 
wynikającego z przebudowy budynku. 

3) stropy 
Strop parteru – strop gęstożebrowy 
Strop w stanie dobrym- zdolnym do przeniesienia nowego rodzaju obciążeń 
wynikającego z przebudowy. 

4) posadzki  
betonowe, stan zadowalający, dokonać naprawy i uzupełnienia ubytków. 
Wymiana nawierzchni podłogowych (linoleum). 

5) tynki zewnętrzne i wewnętrzne 
cementowo-wapienne wstanie zadowalającym, niewielkie ubytki w tynku 
zewnętrznych przyziemia, tynk wewnętrzny w trakcie remontu naprawić oraz 
ukryć instalację elektryczną pod tynk. 

6) stolarka okienna 
okna PCV podwójne szklona w stanie zadowalającym. 



 
 

 
 

7) stolarka drzwiowa  
drewniana, PCV, w stanie dobrym. 

 
III.  WYPOSAŻENIE BUDYNKU: 
 

1) instalacja elektryczna z sieci ogólnej – istniejące przyłącze,  
2) instalacja wodna z sieci– istniejące przyłącze, 
3) instalacja kanalizacyjna– istniejące przyłącze, 

 
IV. STAN TECHNICZNY BUDYNKU : 
   

Stan techniczny istniejącego obiektu pod względem wytrzymałości elementów 
konstrukcyjnych jest dobry i pozwala na jego przebudowę. 

Istniejące elementy konstrukcyjne przeniosą projektowane obciążenie. Zaleca 
się dodatkową ocenę zakrytych elementów konstrukcyjnych oraz podjęcie 
ewentualnych prac naprawczych. 
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1.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU: 
 

Budynek wykonany w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych  
w użytkowaniu pod względem ekologicznym jak ceramika, beton, kamień, drewno, 
materiały izolacyjne (wełna, styropian, papy). Zrzut ścieków przewidziane do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
 

1.1 Ochrona pożarowa budynku: 
Budynek zalicza się do kl. ZL-II zagrożenia ludzi.  
Zastosowane materiały spełniają wymagania ochrony pożarowej.  

 
1.2 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku: 

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych. Wartość 
współczynniku obliczono zgodnie z PN 

 
Wartości obliczeniowe W/m2K są następujące: 
 Ściany zewnętrzne - U =0,23 
 Dachy, stropodachy - U = 0,18 
 Podłoga na gruncie - U = 0,30 
 Okna - U = 1,1 
 Drzwi – U = 1,5 
 
 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię. 

Wartość EP (kWh/m2 rok) rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotna do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej i oświetlenie wbudowanego dla budynku została obliczona 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 
Wartość EP dla projektowanego budynku wynosi 60 kWh/m2 rok. 
Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości 
współczynników przenikania ciepła poniżej wymaganych Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki i Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r zaliczyć 
można do energooszczędnego.  
 

2.0 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło: 
            

• Roczne zapotrzebowanie na energie użytkową do ogrzewania, wentylacji 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia  
wynosi 27 kWh/(m2 rok) 

• Dostępne nośniki energii to energia elektryczna, energia wiatru energia słoneczna, 
energia geotermalna. 

• Działka posiada zapewniania dostawy energii elektrycznej. 
• Do analizy porównawczej przyjęto istniejące zasilanie miejskie w energię cieplną, 

solary i pompy ciepła. Zainstalowanie odnawialnych źródła energii pochodzące  
z energii wiatrowej czy geotermalnej są nie ekonomiczne i techniczne trudne do 
realizacji. 

• Optymalnym systemem zaopatrzenia budynku jest wykorzystania paneli 
fotowoltaicznych i energii elektrycznej. Wykorzystanie źródeł odnawialnych takich 
jak geotermalna czy wiatrowa a także zastosowanie skojarzonej produkcji energii 



 
 

 
 

ciepła jest nie ekonomiczne i nieopłacalne za względu na zbyt wysokie koszty 
realizacji.         

 
 
3.0  Uwagi końcowe: 
 

• Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane przy 
wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające: 

  - certyfikat na znak bezpieczeństwa 
  - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą   
              techniczną. 

• Projektowany remont budynku nie zagraża bezpieczeństwu dla budynków 
sąsiednich i nie narusza elementów konstrukcyjnych pobliskich budynków. 

• Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

 
UWAGA:  Wszystkie roboty budowlane wykonać pod ścisłym nadzorem 

technicznym, zgodnie z Polską Normą Budowlaną i obowiązującymi 
przepisami  budowlanymi oraz zgodnie za sztuką budowlaną 
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PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE Ń DO PROJEKTU  
 
 

1. Więźba dachowa: 
-bez zmian 
 
2. Stropy: 
-bez zmian 
 
3. Podciągi belki i nadproża żelbetowe: 
Monolityczne wylewane na budowie z betonu B-25, zbrojenie główne stalą A-III N, 
strzemiona stal A-0. 
 
4. Ławy fundamentowe: 
Głębokość posadowienia min. 110cm. poniżej poziomu terenu z betonu B-25 i zbrojenie ze 
stali A-III i A-0. 
 
5. Elementy stalowe: 
Zaprojektowano z stali AIIIN  
 
6. Elementy żelbetowe: 
Zaprojektowano z betonu B-25 i zbrojenie ze stali A-III i A-0. 
Wieniec i ława żelbetowa- 4 pręty Ø12mm stal A-IIIN. Strzemiona Ø6mm stal A-O co 
25cm. 
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ 
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
 
WARUNKI OCHRONY   PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU 
 

1 Przeznaczenie obiektu budowlanego  : Zmian sposobu użytkowania wraz z 
przebudową parteru budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim pod 
Warsztaty Terapii Zajęciowej i budowę schodów zewnętrznych. 
 

2           Powierzchnia :a). wewn ętrzna     użytkowa   części Warsztatów Terapii 
Zajęciowych z zapleczem  ZL II wynosi  

Parter 323,53 m2 
 

3           Wysoko ść:      Budynek  przebudowy piętrowy z poddaszem 
użytkowym     w kalenicy - 14,50 m,  budynek średnio wysoki / SN / 
 
4           Liczna kondygnacji  nadziemnych – Budynek  przebudowywany  - 3  
kondygnacyjny + kondygnacja piwniczna.  
 a).  poziomów podziemnych  - Budynek  istniejący częściowo podpiwniczony 

 
5           Warunki usytuowania .  
Od  strony  wschodniej  istniejący  budynek  mieszkalny w  odległości 30,00 m. 
Od  strony zachodniej  istniejący teren domu dziecka.  
Od  strony  południowej i północnej nie ma zabudowań. 
 
6           Kategoria zagro żenia ludzi, maksymalna g ęstość  obci ążenia 
ogniowego strefy po żarowej  – kategoria zagrożenia ludzi: ZLII,  W całości 
budynku jednocześnie może przebywać do 110 osób /4x25 + 10/, 
 
7           Zagro żenie wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni 
zewnętrznych:  nie występuje. 

 
8           Klasa odporno ści po żarowej:   Wymaganą klasą odporności 
pożarowej  dla budynku części warsztatów zajęciowych ( ZL II  ) ustalono B. 
 
Wszystkie jego elementy nowoprojektowane wymagają aby wykonane były  
z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. 
Stężenia połaciowe należy zabezpieczyć farbami ognioochronnymi do 
odporności ogniowej klasy R 30. Zabezpieczenia powinny być wykonane 



 
 

 
 

zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w aprobatach technicznych ITB 
stosowanych farb ognioochronnych. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego mają 
klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla preferowanego elementu. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego mają klasę odporności ogniowej (E I) ściany  
i stropów tego pomieszczenia. 
 
9 Podział obiektu na strefy po żarowe:  

Budynek  części parteru na warsztaty zajęciowe  ZL II.  
Projektowany obiekt  podzielono na strefy pożarowe. Istniejące pomieszczenia 
domu dziecka będą odrębną strefa pożarową, oddzielona od pomieszczeń 
warsztatów zajęciowych ścianą REI 120 
Dodatkowo wydziela  się  pas oddzielenia pożarowego szerokości 2m na 
elewacji (wełna mineralna, materiał niepalny). 

 
10 Warunki ewakuacji  ludzi lub ich uratowania w inny sposób  –  
W projekcie uwzględniono następujące parametry w zakresie ewakuacji:  
W  części  projektowanej przebudowy dla obiektów  ZL II długość przejść 
ewakuacyjnych może  wynosić   max.40,00m.  Z  każdej  części 
zaprojektowano  po  1  wyjściu  ewakuacyjnym   na  zewnątrz  budynku.  
Drzwi  wyjściowe z  klatki  schodowej   min. 1,20 m. W obiekcie w projektowanej 
części  zainstalowane zostanie oświetlenie awaryjne o natężeniu 1 lx przez 
okres godz. Wymagane  doświetlenie strefy  zewnętrznej  nad  wyjściami 
ewakuacyjnymi zewnętrznymi. Wykonano oznakowanie na potrzeby ewakuacji 
dróg i pomieszczeń zaprojektowano zgodnie oraz lokalizację gaśnic oznakować 
zgodnie z PN-92/N-01256.02 i PN-N-01256-5. 
 

Klatka schodowa poza zakresem opracowania. 
 
12       Urządzenia przeciwpo żarowe;   Zgodnie rozporządzeniem MSWiA z dnia 
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów obiekt wyposażony będzie w   hydranty 
wewnętrzne DN 25 z wężem półsztywnym, który swym zasięgiem obejmują cały 
obiekt. W budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 
Zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do 
wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczono w pobliżu głównego wejścia do 
obiektu. 
 
13       Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dział ań ratowniczo-
gaśniczych: Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do 
zewnętrznego gaszenia pożaru  dla budynku ( budynek użyteczności publicznej 
oraz inny o takim przeznaczeniu o kubaturze brutto do 5000 m3 i powierzchni 
wewnętrznej do 1000 m2) wynosi co najmniej 10 dm3/s. Ta ilość wody jest 
zapewniona poprzez zewnętrzną sieć wodociągową z istniejącego hydrantu 
zewnętrznego  usytuowanego w odległości do 75m od projektowanego budynku 
na  istniejącej  sieci wodnej  Ø 150 mm. Drogę  pożarową  stanowi istniejąca 



 
 

 
 

asfaltowa  droga  gminna. Pierwszy istniejący hydrant jest przed wejściem 
głównym do budynku w odległości ok. 30m. Drugi hydrant mieści się  
w odległości do 150m za budynkiem szkoły. Nie ingerujemy poza istniejący 
obrys budynku. 
  
 
14       Dojazd po żarowy    
Drogę pożarową stanowi istniejąca droga gminna od strony wschodniej 
przebudowywanego budynku, prowadząca wzdłuż dłuższej ściany budynku, 
dostosowana do jednostek straży pożarowej i włączająca się do istniejącej drogi 
za istniejącą szkołą. 
 
15       Rozwi ązania zamienne do wymaga ń ochrony przeciwpo żarowej : nie 
dotyczy 

16       Inne wa żne dane:   
W poszczególnych pomieszczeniach nie będzie więcej niż 6 osób 
jednocześnie. 

 
 
 
 

Opracował: 
 

                      mgr. inż. arch 
 Łukasz Michalak                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                     
Ł u k a s z  M i c h a l a k  

64-000 Kościan, ul. Słowackiego 7 
tel. 603 130 601, NIP 6981726655 

 
       TEMAT 

 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE 

OPOLSKIM POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
I BUDOWĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

        
   LOKALIZACJA 
 

 45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
Jednostka ewidencyjna: 160911_2 Tarnów Opolski 

Obręb ewidencyjny: 0135 Tarnów Opolski 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI 

 

 
        INWESTOR 

 POWIAT OPOLSKI 
UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 

 
 

 
 

  

  

    OPIS TECHNOLOGICZNY  
 
 

 
 
 

 
 

OPRACOWAŁ 

                                                                                                                
Projektant architektury                                               
mgr  inż. arch.                                                                     
Łukasz Michalak                                                        
Nr upr. 49/WPOKK/2013                                                
Specjalność architektoniczna                               
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
1.  Przedmiot opracowania.  
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

 
1.1. Podstawa opracowania.  
Podstawę opracowania stanowi :  
• Wizja lokalna,  
• Inwentaryzacja i pomiary w terenie,  
• Uzgodnienia z Inwestorem,  
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,  
• Aktualne normy i przepisy budowlane.  
 
1.2. Lokalizacja obiektu.  
Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
  
2.  Forma i program użytkowy obiektów.  
2.1. Założenia funkcjonalne.  
Parter budynku  ma  pełnić  funkcję  oświatową  oraz  zostać  dostosowany  do  potrzeb  
osób niepełnosprawnych.  
2.2. Forma architektoniczna.  
  Rozwiązania  architektoniczne  wpisują  się  w  istniejący  porządek  architektoniczno- 
przestrzenny otoczenia oraz nawiązują do historycznego charakteru sąsiadującego budynku.   
2.3. Zapewnienie warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.  
Przewiduje  się  dostępność  obiektu  dla  osób niepełnosprawnych.  
Zostanie wykonana strefa wejściowa poprzez budowę schodów zewnętrznych i platformę 
schodową dla osób niepełnosprawnych. 
 
3.  Charakterystyczne parametry techniczne  
  Budynek piętrowy z strychem nieużytkowym, połączony z istniejącymi obiektami  
za  pomocą  łącznika. Budynek  użyteczności  publicznej  dostosowany  do  potrzeb  
oświatowych, przeznaczony na stały pobyt ludzi.   
 
Projektowany budynek przedszkola z łącznikiem:  
-  Liczba kondygnacji: 4 
-  Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 
-  Powierzchnia zabudowy:  734,20  m2   
-  Powierzchnia użytkowa zakresu opracowania :  

Parter  323,53 m2 
-  Wysokość budynku: ok. 14,50 m (w kalenicy)  
-  Wysokość pomieszczeń użytkowych  
-pracownie 2,85 m  



 
 

 
 

-komunikacja 2,25 m 
Uzyskano odstępstwo od przepisów- uzgodnienie Opolski Państwowy Wojewódzki 
Inspektorat Sanitarny. 
 
3.  Pomieszczenia higienicznosanitarne   
 
  Aby  pomieszczenie  spełniało  warunki  techniczne  higienicznosanitarne  ściany  do  
wysokości  co  najmniej  2,0  m  powinny  być  pokryte  materiałami  zmywalnymi,  
nienasiąkliwymi  i  odpornymi  na  działanie  wilgoci  oraz  materiałami  nietoksycznymi                        
i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. Łazienki zostaną wykończone płytkami  
ceramicznymi.   
  Wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych:  
-miska ustępowa  przeznaczona  do  użytku  osób niepełnosprawnych 
 (wysokość drzwi/ głębokość kabiny),  
-  2 umywalki w tym jedna dla osób niepełnosprawnych  
-  kabina natryskowa,  
- brodzik bez progu dla osób niepełnosprawnych 
-  armatura umywalkowa dla osób niepełnosprawnych 
- specjalne uchwyty: przy umywalkach, wc  prysznicu w tym krzesełko ścienne pod 
prysznicem dla osób niepełnosprawnych 
-  wieszaki.   
 
4.  Instalacja ogrzewania  
Istniejąca instalacja  centralnego  ogrzewania  z  kotła  gazowego bez zmian. 
Wymagana jest wymiana zniszczonych grzejników w pomieszczeniach łazienkowych. 
 
5.  Instalacja wentylacyjna  
Projektuje  się  przebudowę wentylacji  nawiewno-  wywiewnej w zakresie parteru.  
 
6. OPIS TECHNOLOGICZNY :  
FUNKCJA I PRZEZNACZENIE BUDYNKU 
Projektowane warsztaty przeznaczone jest maksymalnie dla 30 osób.  
Po 6 osób w 1 pracowni. 
 
CZAS PRACY I ZATRUDNIENIE  
Obsługę w zakresie opieki będą pełniły maksymalnie osiem osób.  
Czas pracy maksymalnie 8 godzin.  
Obsługa w zakresie utrzymania porządku – 2 panie pełniące funkcję sprzątaczek.  
 
WENTYLACJA  
We wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić wentylację nawiewno-wywiewną. 
Istniejąca wentylacja do częściowej przebudowy ze względu na nowy układ pomieszczeń. 
Do obliczenia potrzebnej wymiany powietrza przyjęto :  
20m3 / h x 1 osoba dorosła 
Nawiew  
W salach zaprojektowano wentylacje wg. projektu sanitarnego. 
 
OŚWIETLENIE  
W pomieszczeniach pracy zapewniono doświetlenie światłem naturalnym oraz sztucznym 
zapewniającym natężenia światła zgonie z PN.  



 
 

 
 

Pracownie – 300lx  
Komunikacja – 100lx  
Szatnia – 200lx  
Sanitariaty – 200lx  
Oświetlenie światłem naturalnym w stosunku 1:8 , stosunek powierzchni podłogi do 
powierzchni okien .  
 
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ  
Wysokość w pomieszczeniach:  
Pracownie – min.2,85m  
Komunikacja– min.2,25m  
Sanitariaty – min.2,50m  
Pom. Biurowe 2,50m i 2,85m 
 
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA :  
Zasilanie istniejącego obiektu w wodę z istniejącej instalacji wodociągowej. Do wszystkich 
umywalek doprowadzona zostanie ciepła i zimna woda, która zostanie zmieszana  
i doprowadzona do temperatury 35-40°C. Odprowadzenie nieczystości płynnych do 
istniejącej sieci.  
 
POMIESZCZENIA SANITARNO - SOCJALNE  
Dla celów warsztatów zaprojektowano dwa sanitariaty wc dostępne z korytarzy (jeden dla 
osób niepełnosprawnych). Łącznie dla całego zakresu przewidziano 3 miski ustępowe. 
Ściany pomieszczeń sanitarno-socjalnych należy do wysokości minimum 2,0m wykonać 
jako zmywalne, nienasiąkliwe, odporne na działanie wilgoci .  
 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI  
Na terenie przedszkola mogą powstawać odpady komunalne. Odpady powinny być 
gromadzone w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe.  
 
OPIS POMIESZCZEŃ , WYPOSAŻENIE :  
Ściany i sufity pomieszczeń oraz szatni malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi lub 
akrylowymi w jasnych różnobarwnych kolorach. Podłogi wykonane 
z wykładzin dywanowych oraz PCV posiadających atest trudnopalności . Ściany 
pomieszczeń higieniczno –sanitarne do wysokości minimum 2,0m oblicowane płytkami, 
powyżej ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi lub akrylowymi w 
jasnych, kolorach. Elementy wyposażenia w szczególności meble muszą być dostosowane 
do wymagań ergonomii , posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty  
 
Zaplecze żywieniowe. Spożywanie posiłków przez osoby odbywać się będzie  
w jadalni , posiłki będą dostarczane z istniejącej kuchni (na parterze poza zakresem).  
 
Wymagania dodatkowe 
- dla pomieszczeń osób należy zapewnić wentylacje wywiewno-nawiewną wg. projektu 
sanitarnego 20 m3/osobę na każdego nauczyciela. W toaletach 50m3/ na miskę ustępową,  
w rozdzielni min.1,5w/h.  
 
Uwaga: 
-Lamperie zmywalne na ścianach do wys. 1,2m  



 
 

 
 

                     
Ł u k a s z  M i c h a l a k  

64-000 Kościan, ul. Słowackiego 7 
tel. 603 130 601, NIP 6981726655 

 
       TEMAT 

 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE 

OPOLSKIM POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
I BUDOWĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

        
   LOKALIZACJA 
 

 45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
Jednostka ewidencyjna: 160911_2 Tarnów Opolski 

Obręb ewidencyjny: 0135 Tarnów Opolski 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI 

 

 
        INWESTOR 

 POWIAT OPOLSKI 
UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
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INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
zgodnie z  DZ. U. Nr 120  z dnia 23 czerwca 2003 r 

 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
1.4 PROJEKTANT : MGR. INŻ. ARCH. ŁUKASZ MICHALAK  

 
1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI: 
 
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania części parteru wraz  
z przebudową budynku domu dziecka w Tarnowie Opolskim na warsztaty zajęciowe oraz 
budową schodów zewnętrznych wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych.  

Lokalizacja 46-050 Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, dz. nr 538/14. 
 

2.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny (piwnica + parter +  
piętro + poddasze użytkowe), ocieplony styropianem gr. około 15cm, ze stropami gęsto 
żebrowymi. Dach wielospadowy o spadku od 3º  do 45º, pokryty dachówką ceramiczną na 
głównym budynku oraz papą termozgrzewalną.  
 
Zakres opracowania zaznaczono na rzucie przerywaną fioletową linią, w który wchodzi: 
(prace do wykonania) 
-przebudowa pomieszczeń na parterze oraz zmiany zagospodarowania terenu wraz z zmianą 
fragmentu elewacji ocieplenia w celu dostosowania budynku do przepisów p.poż. 
-zmianę płytek w łazienkach (skucie istniejących) 
-wykonanie lamperii na ścianach korytarzy (komunikacji) do wys. 1,2m z tynku 
mozaikowego żywicznego 
-malowanie ścian (odświeżenia) 
-wymiany pokrycia podłogi w pomieszczeniach warsztatów i komunikacji  nowe linoleum       
 wg. rzutu parteru. 
-nowy biały montaż (wc, umywalki, brodziki, krany-armatura, uchwyty dla 
niepełnosprawnych, drabinkę grzejnikową i grzejnik pod oknem) w   łazienkach (w 
istniejących łazienkach punkty miejsc instalacji bez zmian). 
-nowe instalacje wod-kan będą w nowym pomieszczeniu socjalnym 
-przebudowa prowadzenia istniejącej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w tym 
rozbiórka w koniecznych miejscach istniejącego sufitu g-k i wykonanie nowej zabudowy 
zakrywającą instalację wentylacji. 
-c.o. bez zmian (poza zakresem, prócz drabinek grzejnikowych i grzejnik pod oknem  
w łazienkach) 
-montaż ściany mobilnej dzielącej pomieszczenie 1/20 
-wykonanie prac pod montaż pieca do ceramiki 15kW na potrzeby pracowni ceramiki 



 
 

 
 

-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wg. rzutów (stolarka p.poż. EI). W tym celu 
powiększenie otworów drzwiowych i przesunięcia - powiększenie otworu drzwiowego  
w miejscu wyjścia na taras. 
-wymiana oświetlenia (opraw).  
-schowanie widocznych przewodów elektrycznych lub korytek osłonowych pod tynk  
(wg. projektu branży elektrycznej).  
-wykonanie nowej skrzynki z hydrantem HP25 na komunikacji 1/8 
-rozbiórka fragmentu balustrady na tarasie zewnętrznym oraz remont i malowanie pozostałej 
balustrady w kolorze analogicznym do istniejącego (spękania filarków i cokołów 
balustrady). 
-wykonanie nowych schodów zewnętrznych za budynkiem wraz z platformą dla osób   
 niepełnosprawnych (schody z kratki wema i belki policzkowe z profili stalowych typu „C”). 
 Balustrada z stali nierdzewnej tzw. „kwasiak” z pochwytem obustronnym.  
-dojścia do schodów poprzez utwardzenie z kostki betonowej szarej przy schodach i pod 
schodami + krawężniki 
-wymiana fragmentu ocieplenia na elewacji z styropianu na wełnę mineralną( dwa miejsca  
o pasach szerokości 2m na całej wysokości elewacji - zaznaczono na rzucie). 
-remont schodów zewnętrznych od strony północnej (naprawa tynków i malowanie) 
-wykonanie nowego opierzenia przy balustradach , rynien i rur spustowych przy tarasie  
z blachy nierdzewnej cynkowanej. 
-umywalka i zlew w pracowniach wg. rzutu parteru 
 

W pierwszej kolejności zostaną wykonane następujące prace: 
• Przebudowa pomieszczeń parteru 
• Przebudowa instalacji wentylacji ,inst. wod-kan., inst. elektrycznej, wymiana 
oświetlenia 
• Budowa schodów zewnętrznych i rozbiórka balustrady 
• Remont obróbek blacharskich na tarasie 
• Roboty wykończeniowe  
 

3.0  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 
 
Działka stanowiąca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana i uzbrojona w wodę  
i kanalizację sanitarną. Teren jest płaski częściowo utwardzony. Wjazd na teren działki  
z drogi publicznej ul. Korczaka 
                      
 
4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenie zdrowia stanowić mogą następujące 
etapy prac: 
 

• Roboty murarskie powyżej 2,0 m 
• Wyburzenia ścian i demontaże ścian działowych, sufitów 
• Wykonanie obróbek blacharskich 
• Prace w pomieszczeniach ( tynkowanie i malowanie) 
• Prace na wysokości 

 
 
 



 
 

 
 

 
5.0 ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 
W celu zapobieżenia powstania przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych 
wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić  
z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. 
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na: 
• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób 

przebywających na terenie 
• Zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy 
 
Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie placu budowy 
poprzez 

• Doprowadzenie energii elektrycznej i wody 
 
Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
,instrukcjami montażu i innymi przepisami. 
 

Opracował: 
 

        .                                                                       projektant architektury.  
                      mgr. inż. arch 

 Łukasz Michalak                                         
                                                                                           Nr. Upr. 49/WPOKK/2013 
                                                                                                  Specjalność architektoniczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                                                                          Opole, dnia 23.09.2019 r.  
     
 

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 
budowlane ( Dz. U. z 2003 r Nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) 

 
 
 
          OŚWIADCZENIE  
 
 
        Oświadczam iż dokumentacja techniczna Zmiana sposobu 
użytkowania części parteru wraz jego przebudową budynku Domu 
Dziecka w Tarnowie Opolskim pod Warsztaty Zajęciowe i budowę 
schodów zewnętrznych na dz. nr. 538/14, 46-050 Tarnów Opolski przy ul. 
Korczaka 1,  została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wiedzą techniczną. 
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 
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