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KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO
Projekt siedziby Urzędu Gminy w Gostyninie ul. Bierzewicka
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Gostynin
przy ulicy Bierzewickiej, na działce nr ew. 1302/2.
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Gostynin, ul. Bierzewicka, działka nr ew. 1302/2
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XII
całe zamierzenie budowlane
XXVI, XXV, XXII, VIII.
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ
Gostynin. Identyfikator: 140401_1
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO
Gostynin. Identyfikator: 0001.
NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
1302/2
NAZWA I ADRES INWESTORA:
Gmina Gostynin, 09-500 Gostynin ul. Rynek 26
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
ABI. Biuro projektowe architekt Marek Dzięglewski
09-407 Płock, ul. Powstańców Styczniowych 17 m 8
tel: 24 2636251, mail: abimarek@poczta.onet.pl
mgr inż. architekt Marek Dzięglewski
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 123/88
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów MA-1019
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
/elementy projektu budowlanego/
CZĘŚĆ I: Projekt zagospodarowania terenu
TOM 1A:
Projekt zagospodarowania terenu - branża architektoniczno-budowlana, urbanistyczna i drogowa
Część opisowa · strony 1 - 98.
TOM 1B:
Projekt zagospodarowania terenu - branża architektoniczno-budowlana, urbanistyczna i drogowa
Część rysunkowa · strony 1 - 15.
TOM 2:
Projekt zagospodarowania terenu - branża sanitarna
Tom 2 obejmuje następujące opracowania projektowe w branży instalacyjno-sanitarnej
I. Projekt zagospodarowania terenu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- część opisowa i część rysunkowa projektu · strony 1 - 50/1.
II. Projekt zagospodarowania terenu zewnętrznej instalacji gazowej
- część opisowa i część rysunkowa projektu · strony 1-29/1.
TOM 3:
Projekt zagospodarowania terenu - branża elektryczna · strony 1 - 44.
TOM 4:
Projekt zagospodarowania terenu - branża telekomunikacyjna · strony 1 - 19.
CZĘŚĆ II: Projekt architektoniczno-budowlany
TOM 1A: Projekt architektoniczno-budowlany - Część opisowa · strony 1 - 116;
TOM 1B: Projekt architektoniczno-budowlany - Część rysunkowa · strony 1 - 33.

CZĘŚĆ III: Projekt techniczny
Branże architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna
TOM 1: Branża architektoniczno-budowlana - Część opisowa · strony 1 - 137;
TOM 2: Branża architektoniczno-budowlana - Część rysunkowa · strony 1 - 51;
TOM 3: Projekt instalacji oddymiania i napowietrzania klatek schodowych · strony 1 - 47;
TOM 4: Branża konstrukcyjna - Część opisowa i rysunkowa · strony 1 - 53;
TOM 5: Branża instalacyjna - sanitarna - Część opisowa i rysunkowa · strony 1 - 100;
TOM 6: Branża instalacyjna - elektryczna - Część opisowa i rysunkowa · strony 1 - 111;
TOM 7: Branża instalacyjna - telekomunikacyjna - Część opisowa i rysunkowa · strony 1 - 35;
TOM 8: Branża drogowa - Część opisowa i rysunkowa · strony 1 - 18.
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STRONA TYTUŁOWA
PROJEKT TECHNICZNY SIEDZIBY URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE

CZĘŚĆ III · TOM 1

Bran ża ar ch i tekto n i czn o -b ud ow l an a
Część o p i so w a · stro n y 1-137.
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Gostynin
przy ulicy Bierzewickiej, na działce nr ew. 1302/2.
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Gostynin, ul. Bierzewicka, działka nr ew. 1302/2
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XII - budynek
całe zamierzenie budowlane:
XXVI, XXV, XXII, VIII.
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ
Gostynin, Identyfikator: 140401_1
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO
Gostynin, Identyfikator: 0001.
NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
1302/2
NAZWA I ADRES INWESTORA:
Gmina Gostynin, 09-500 Gostynin ul. Rynek 26
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
ABI. Biuro projektowe architekt Marek Dzięglewski
09-407 Płock, ul. Powstańców Styczniowych 17 m 8
tel: 24 2636251, mail: abimarek@poczta.onet.pl
PROJEKTANT
branża architektoniczno-budowlana
mgr inż. architekt Marek Dzięglewski
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 123/88
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów MA-1019

30-09-2021
data / podpis
SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. architekt Andrzej Marciniak
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 116/89
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów MA-0509

30-09-2021
data / podpis
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I . Z AWART O ŚĆ CZ ĘŚCI O PI SO WEJ PRO JEKT U BUDO WL ANEG O
A. SPI S T REŚCI
KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ................................................................................... 2
STRONA TYTUŁOWA .................................................................................................................................. 3
I. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU BUDOWLANEGO ......................................................... 4
II. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO .................................................. 8
III. KLAUZULA PROJEKTOWA ................................................................................................................. 11
IV. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO............................................................................................... 13
1. DANE FORMALNE................................................................................................................................. 13
2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ........................................................................... 13
3. UZGODNIENIA PROJEKTU TECHNICZNEGO ...................................................................................... 14
4. ZESTAWIENIA BILANSOWE ................................................................................................................. 14
4.1. BILANS TERENU ................................................................................................................................ 14
4.2. BILANS BUDYNKU ............................................................................................................................. 15
4.3. PARAMETRY BUDYNKU .................................................................................................................... 15
4.3. DANE UŻYTKOWE ............................................................................................................................. 16
4.4. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIA BILANSOWE KONDYGNACJI BUDYNKU ..................................... 17
5. PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE ................................................................................... 20
8. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ........................................ 32
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE...................................................................................................... 32
9. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ................... 32
V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ .................................................................................... 34
VI. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓLNE .................................................................................................... 54
VII. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH ....................................................................................... 54
VIII. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY INWESTYCJI........................................................ 54
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Opracowania załączone do opisu zgodnie z przepisami Rozdziału 4 Projekt techniczny
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609).
B. RO Z WI ĄZ ANI A KO NST RUKCYJNO -M AT ERI AŁ O WE
WEWNĘT RZ NYCH I Z EWNĘT RZ NYCH PRZ EG RÓ D BUDO WL ANYCH
Z ESTAWI ENI A I O BL I CZ ENI A
strony 57-86
B1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
B2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH · IZOLACJE
B3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH · POKRYCIE DACHU NADŚWIETLA ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
B4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH · WYNIKI OBLICZEŃ AUDYTOR OZC 3D SANKOM
C. RO Z WI ĄZ ANI A EL EMENT Ó W WYPO SAŻ ENI A BUDO WL ANO -I NSTAL ACYJNEG O
I NSTAL ACJE I URZ ĄDZ ENI A BU DO WL AN E
WENTYLACJA GRAWITACYJNA - OBLICZENIA I WYMAGANIA
strony 87-98
D. CHAR AKT ERYST YKA ENERG ET YCZ NA B UDYNKU
strony 99-110
E. O PI NI A G EOT ECHNI CZ NA
DO KUMENTACJ A B AD AŃ PO DŁ O Ż A G RU NT O WEGO
PRO JEKT G EOT ECHNI CZ NY
do projektu budowlanego w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Gostynin
przy ulicy Bierzewickiej, na działce nr ew. 1302/2.

strony 111-129
F. DO KUMENT Y DO Ł ĄCZ O NE DO PRO JEKT U T ECHNI CZ NEGO
strony 130-137
DOKUMENTY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
branża architektoniczno-budowlana
(oświadczenia, uprawnienia i zaświadczenia z izb zawodowych)
1. DOKUMENTY PROJEKTANTA
mgr inż. architekt Marek Dzięglewski
a) Pełnomocnictwo Inwestora;
b) Oświadczenie
c) uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 123/88;
d) zaświadczenie Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów MA-1019;
2. DOKUMENTY SPRAWDZAJĄCEGO
mgr inż. architekt Andrzej Marciniak
a) Oświadczenie;
b) uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 116/89;
c) zaświadczenie Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów MA-0509
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DO PROJEKTU TECHNICZNEGO W BRANŻY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
DOŁĄCZONO NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:
1. OFERTY PRODUKTOWO-CENOWE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2. KARTY KATALOGOWE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
G. I NF O RMACJE DO T YCZ ĄCE PRO JEKT U BUDO WL ANEG O
WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Poniżej wymienione dokumenty zostały dołączone do Projektu budowlanego - CZĘŚĆ I • TOM 1A:
Projekt zagospodarowania terenu siedziby Urzędu Gminy w Gostyninie ul. Bierzewicka
Branża architektoniczno-budowlana • Część opisowa
1. PEŁNOMOCNICTWO
Pełnomocnictwo udzielone przez Wójta Gminy Gostynin - Markowi Dzięglewskiemu prowadzącemu
działalność gospodarczą pod nazwą:
ABI. Biuro projektowe architekt Marek Dzięglewski
ul. Powstanców Styczniowych 17/8, 09-407 Plock
NIP: 774-107-56-96, REGON: 610028319
do występowania w imieniu Gminy Gostynin we wszystkich sprawach administracyjnych związanych
z projektowaniem, lokalizacją, uzyskaniem warunków technicznych i uzgodnieniami z organami
administracji rządowej i samorządowej oraz osobami fizycznymi i prawnymi dla inwestycji:
,,Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Gostynin"
Adres inwestycji: Gostynin, ul. Bierzewicka, działka nr ew. 1302/2.
2. DOKUMENTY INWESTORA
1) Oświadczenie Inwestora - Wójta Gminy Gostynin o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (druk B·3);
2) Umowa nr 1/2020 (wraz z załącznikiem graficznym) dotycząca użyczenia części nieruchomości
zawartej dnia 21 października 2020 roku w Gostyninie, pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, reprezentowaną przez
Komendanta Powiatowego PSP w Gostyninie, a Gminą Gostynin, ul. Rynek 26,09 - 500 Gostynin,
reprezentowaną Wójta Gminy Gostynin, KWPSP w Warszawie oddaje Gminie Gostynin do bezpłatnego
używania część działki nr 1302/3, o powierzchni 291 m2, z przeznaczeniem na wykorzystanie w celach
ochrony przeciwpożarowej, jako wyjazd/wjazd dla samochodów ratowniczo-gaśniczych, poprzez
projektowaną bramę i dalej poprzez wykonaną przez Gminę Gostynin na tej działce drogę dla budynku
Urzędu Gminy Gostynin - inwestycji realizowanej przez Gminę Gostynin na działkach położonych w
Gostyninie przy ul. Bierzewickiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 340, 1301/1, 1302/1 i
1302/2. Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony;
3) Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/16/015340 zawarta w dniu 17.05.2016 roku
w Płocku, której Stronami są: ENERGA - OPERATOR Sp. Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 80-557
przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 106,
09-400 Płock, (...) zwana dalej ,,Operatorem" , reprezentowana przez Dyrektora Rejon Dystrybucji Kutno
oraz Gminą Gostynin, z siedzibą: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin;
3. DECYZJA LOKALIZACYJNA
1) Decyzja nr 12/2015 z dnia 2015.11.04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(znak: IGP.6733.13.8.2015), wraz z załącznikiem graficznym, pn.:
„budowa budynku urzędu gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. przyłącza i instalacje do
projektowanego budynku), budowa ok. 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wykonanie
utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, wykonanie masztów do mocowania
flag oraz tablic reklamowych, wykonanie ogrodzenia terenu, na działce nr 1302/2 położonej
przy ul. Bierzewickiej w Gostyninie”.
2) Postanowienie Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28.04.2016 r. (znak: IGP.6733.13.11.2015)
o treści: powierzchnia zabudowy: ustala się max 700m2 (...).
Ustalony wskaźnik maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy dotyczy wyłącznie nowej
projektowanej zabudowy - budynku urzędu gminy”.
ABI. Biuro projektowe
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4. DOKUMENTY GEODEZYJNE
1) Mapa do celów projektowych
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1224.2020
Miejscowość GOSTYNIN
Jednostka ewidencyjna Identyfikator 140401 I
Nazwa Gostynin
Obręb ewidencyjny identyfikator 0001
Nazwa GOSTYNIN
Arkusz mapy Mapa numeryczna.
Ark. Mapy 7.178.07. I0.4.3, 7.178.07.10.4.4,7.178.07.15.2.1, 7.178.07.15.2.2
Skala mapy 1 : 500
2) Uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia: 11.09.2020, wydany przez
Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin
(Nr kancelaryjny: GK.6621.1907.2020)
Województwo: mazowieckie
Powiat: gostyniński
Jednostka ewidencyjna: 140401_1 GOSTYNIN
Obręb: 0001 GOSTYNIN
5. UZGODNIENIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1) Uzgodnienia w zakresie ochrony pożarowej oraz uzgodnienie w zakresie warunków
sanitarno-higienicznych
2) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
pismem z dnia 22 kwietnia 2021 r. (Znak: U-2.469.34.2021 .1.EP) uzgadnia
zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego obejmującego działkę
nr ew. 1302/2 w miejscowości Gostynin, polegającą na budowie siedziby Urzędu Gminy
w Gostyninie przy ulicy Bierzewickiej, w zakresie możliwości włączenia do drogi wojewódzkiej nr 573
ruchu drogowego spowodowanego ww. zmianą, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym
integralną część niniejszego pisma.
3) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Gostynin-Płock,
z siedzibą w 09-500 Gostyninie przy ul. Krośniewickiej 5, pismem z dnia 12 marca 2021 r.
(Znak: RD-1.482.9-817/2021) wydał zezwolenie
na przebudowę zjazdu publicznego z drogi wojew6dzkiej nr 573 w miejscowości Gostynin,
ul. Bierzewicka na teren dziatki nr ew. 1302/1 i nr ewid. 1302/2 strona lewa, poprzez działkę
nr ewid. 1301/1 będącą poboczem i ciągiem pieszym określoną w rejestrze gruntów jako droga
wewnętrzna w samoistnym posiadaniu Gminy Miasta Gostynina, zgodnie z załącznikiem
mapowym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji oraz ustalił warunki zezwolenia.
4) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Nieruchomości i infrastruktury, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
pismem z dnia 23 marca 2021 roku (Znak: Nl-D-1.8010.206.2021.JG) zaopiniował pozytywnie w zakresie
geometrii przedstawiony projekt budowlany budowy zjazdu publicznego w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 573 na teren działek o nr ewid. 340 i 1302/1 w miejscowości Gostynin.
Uwaga:
Projekt budowlany zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 573 stanowi odrębne opracowanie.
5) Energa-Operator SA Oddział w Płocku, Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Dokumentacji Energetycznej
pismem z dnia 26 marca 2021 roku (Znak EOP-73MMD-000700-2021) wydał Uzgodnienie nr
12/R4/2021, w którym nie wnosi uwag do lokalizacji projektowanego parkingu oraz drogi wewnętrznej.
Ustalił jednocześnie warunki techniczne bezpiecznego wykonania prac w pobliżu urządzeń
elektroenergetycznych ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku w związku z opracowywaną
dokumentacją utwardzenia terenu na dz. 1302/2 wraz z budową parkingu oraz drogi wewnętrznej
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II. Z AWARTO # $ CZ " # CI RY SU NKO W E J P R O J EKT U T EC HN IC ZN EG O
Cz!'( rysunkowa projektu technicznego w bran&y architektoniczno-budowlanej w odr!bnej oprawie<
CZ#$% III • TOM 2 Projekt techniczny bran&a architektoniczno-budowlana • Cz!'( rysunkowa • strony …
1. RYSUNEK NR 1 - RZUT FUNDAMENTÓW I )AW FUNDAMENTOWYCH
POZIOM OD -1,67 DO -0,82 ppt. · skala 1:50;
2. RYSUNEK NR 2 - RZUT FUNDAMENTÓW
POZIOM COKO)ÓW OD -0,82 DO -0,19 ppt. · skala 1:50;
3. RYSUNEK NR 3 - RZUT PARTERU · skala 1:50;
4. RYSUNEK NR 3/1 - RZUT PARTERU @ ANALIZA WYPOSAQENIA @ UMEBLOWANIE @
WYTYCZNE · skala 1:50;
5. RYSUNEK NR 3/2 - RZUT PARTERU @ SUFITY PODWIESZANE @ O$WIETLENIE @
WYTYCZNE @ skala 1:50;
6. RYSUNEK NR 4 - RZUT I PI#TRA · skala 1:50;
7. RYSUNEK NR 4/1 - RZUT I PI#TRA - ANALIZA WYPOSAQENIA @ UMEBLOWANIE @
WYTYCZNE · skala 1:50;
8. RYSUNEK NR 4/2 - RZUT I PI#TRA - SUFITY PODWIESZANE @ O$WIETLENIE @
WYTYCZNE @ skala 1:50;
9. RYSUNEK NR 5 - RZUT II PI#TRA · skala 1:50;
10. RYSUNEK NR 5/1 - RZUT II PI#TRA - ANALIZA WYPOSAQENIA @ UMEBLOWANIE @
WYTYCZNE · skala 1:50;
11. RYSUNEK NR 5/2 - RZUT II PI#TRA - SUFITY PODWIESZANE @ O$WIETLENIE @
WYTYCZNE · skala 1:50;
12. RYSUNEK NR 6/1 - STROPODACH -DACH G)ÓWNY5 - RZUT PODSTAWOWY· skala 1:50;
13. RYSUNEK NR 6/2 - STROPODACH -DACH G)ÓWNY5 - WYMIAROWANIE · skala 1:50;
14. RYSUNEK NR 6/3 - STROPODACH -DACH G)ÓWNY5 - $CIANKI KOLANKOWE
/ WENTYLACJA STROPODACHU · skala 1:50;
15. RYSUNEK NR 6/4 - STROPODACH -DACH G)ÓWNY5 - P)YTY KORYTKOWE I WYLEWKI
· skala 1:50;
16. RYSUNEK NR 7/1 - RZUT NADBUDOWY - NAD$WIETLA NAD DACHEM G)ÓWNYM · skala 1:50;
17. RYSUNEK NR 7/2 - RZUT DACHÓW - WYMIAROWANIE @ RZ#DNE WYSOKO$CIOWE
· skala 1:50;
18. RYSUNEK NR 7/3 - PRZEKROJE I SZCZEGÓ)Y BUDOWLANE DACH NAD$WIETLA @
PRZEKROJE STROPODACHU · skala 1:50;
19. RYSUNEK NR 8 - PRZEKRÓJ POD)UQNY P1 · skala 1:50;
20. RYSUNEK NR 9 - PRZEKRÓJ POD)UQNY P2 · skala 1:50
21. RYSUNEK NR 10 - PRZEKROJE POPRZECZNE P3 / P4 · skala 1:50
22. RYSUNEK NR 11/1 - ELEWACJA ZACHODNIA FRONTOWA @ ROZWI:ZANIA MATERIA)OWE @
KOLORYSTYKA · skala 1:50;
23. RYSUNEK NR 11/2 - ELEWACJA ZACHODNIA FRONTOWA @
WYMIAROWANIE I BILANS OK)ADZIN $CIENNYCH · skala 1:50;
24. RYSUNEK NR 12/1 - ELEWACJA WSCHODNIA · ROZWI:ZANIA MATERIA)OWE @
KOLORYSTYKA · skala 1:50;
25. RYSUNEK NR 12/2 - ELEWACJA WSCHODNIA · WYMIAROWANIE I BILANS
OK)ADZIN $CIENNYCH · skala 1:50;
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26. RYSUNEK NR 13/1 - ELEWACJA PO)UDNIOWA SZCZYTOWA @ ELEWACJA PÓ)NOCNA
SZCZYTOWA @ ROZWI:ZANIA MATERIA)OWE @ KOLORYSTYKA @ skala 1<?0;
27. RYSUNEK NR 13/2 - ELEWACJA PO)UDNIOWA SZCZYTOWA @ ELEWACJA PÓ)NOCNA
SZCZYTOWA @ WYMIAROWANIE I BILANS OK)ADZIN $CIENNYCH @ skala 1<?0;
28. RYSUNEK NR 14 - SZCZEGÓ)Y ROZWI:ZAV BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH @
WEJ$CIE G)ÓWNE FRONTOWE / PRZEKROJE S1 · skala 1:30;
29. RYSUNEK NR 15 - SZCZEGÓ)Y ROZWI:ZAV BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
WEJ$CIE SZCZYTOWE PÓ)NOCNE / PRZEKROJE S2 · skala 1:30;
30. RYSUNEK NR 16 - SZCZEGÓ)Y ROZWI:ZAV BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
PRZEKROJE S3/S4 @ KONSTRUKCJE WEJ$CIOWE - PRZEKROJE S2E / S3E · skala 1:30;
31. RYSUNEK NR 17 - PRZEGRODY I DETALE ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH CZ.1
$CIANY NADZIEMNE I NADPROQA ZEWN#TRZNE I WEWN#TRZNE · skala 1:25;
32. RYSUNEK NR 18 - PRZEGRODY I DETALE ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH CZ.2
$CIANY FUNDAMENTOWE / POD)OGI / STROPY / POSADZKI · skala 1:25;
33. RYSUNEK NR 19 - PRZEGRODY I DETALE ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH CZ.3
WIEVCE / NADPROQA / IZOLACJE POD)ÓG, POSADZKI $CIAN FUNDAMENTWYCH
DACH I $CIANY NAD$WIETLA · skala 1:25;
34. RYSUNEK NR 20 - PRZEGRODY I DETALE ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH CZ.4
STROPODACH / DACH / SYTEMY ODWADNIANIA · skala 1:25;
35. RYSUNEK NR 21/1 - SZCZEGÓ)Y ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
$CIANA ELEWACYJNA OS)ONOWA FRONTOWA SEOP 1 · skala 1:30;
36. RYSUNEK NR 21/2 - SZCZEGÓ)Y ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
$CIANA ELEWACYJNA OS)ONOWA SZCZYTOWA SEOP 2 /PÓ)NOCNA/ · skala 1:30;
37. RYSUNEK NR 21/3 - SZCZEGÓ)Y ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
$CIANA ELEWACYJNA OS)ONOWA SZCZYTOWA SEOP 3 /PO)UDNIOWA/ · skala 1:30;
38. RYSUNEK NR 22 - SZCZEGÓ)Y ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
$CIANY PRZESZKLONE ZEWN#TRZNE - SPZ1 / SPZ2 / SPZ3
$CIANY PRZESZKLONE WEWN#TRZNE - SPW1 / SPW2 / SPW3 · skala 1:30;
39. RYSUNEK NR 23 - SZCZEGÓ)Y ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
$CIANY PRZESZKLONE WEWN#TRZNE< SPW4 - SPW15 · skala 1:30;
40. RYSUNEK NR 24 - SZCZEGÓ)Y ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
$CIANY PRZESZKLONE WEWN#TRZNE< SPW16 - SPW22 · skala 1:30;
41. RYSUNEK NR 25 - ROZWI:ZANIA BUDOWLANE · WENTYLACJA GRAWITACYJNA ·
ODWODNIENIE KASKADOWE DACHU NAD$WIETLA · skala 1:50;
42. RYSUNEK NR 26 - SZCZEGÓ)Y ROZWI:ZAV BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
DXWIG OSOBOWY · skala 1:30 / 1:50;
43. RYSUNEK NR 27 - ELEMENTY ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
BALUSTRADY I POR#CZE WEWN#TRZNE · RZUTY I PRZEKROJE · skala 1:30;
44. RYSUNEK NR 28 - ELEMENTY ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
BALUSTRADY I POR#CZE WEWN#TRZNE · PRZEKROJE · skala 1:30;
45. RYSUNEK NR 29 - ELEMENTY ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
BALUSTRADY I POR#CZE ZEWN#TRZNE
WEJ$CIE ZACHODNIE WZ / WEJ$CIE PO)UDNIOWE WPD · skala 1:25;
46. RYSUNEK NR 30 - ELEMENTY ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
BALUSTRADY I POR#CZE ZEWN#TRZNE
WEJ$CIE PÓ)NOCNE WPN / WEJSCIE WSCHODNIE WW · skala 1:25;
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47. RYSUNEK NR 31 - ZESTAWIENIE $LUSARKI OKIENNEJ CZ.1
WYMIAROWANIE OKIEN W $CIANACH ELEWACYJNYCH · skala 1:50;
48. RYSUNEK NR 32 - ZESTAWIENIE $LUSARKI OKIENNEJ CZ.2
WYKAZ ROLET OKIENNYCH;
49. RYSUNEK NR 33 - ZESTAWIENIE $LUSARKI DRZWIOWEJ
DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE ZEWN#TRZNE I WEWN#TRZNE
50. RYSUNEK NR 34 - ZESTAWIENIE $LUSARKI DRZWIOWEJ
DRZWI STALOWE WEWN#TRZNE I ZEWN#TRZNE;
51. RYSUNEK NR 35 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
DRZWI DREWNIANE WEWN#TRZNE.
Ponadto rysunki projektu technicznego zamieszczono w:
TOM 3: Projekt instalacji oddymiania i napowietrzania klatek schodowych
52. RYSUNEK NR 3/3 - RZUT PARTERU - OCHRONA POQAROWA
ODDYMIANIE I NAPOWIETRZANIE KLATEK SCHODOWYCH • skala 1<?0;
53. RYSUNEK NR 4/3 - RZUT I PI#TRA - OCHRONA POQAROWA
ODDYMIANIE I NAPOWIETRZANIE KLATEK SCHODOWYCH • skala 1<?0;
54. RYSUNEK NR 5/3 - RZUT II PI#TRA - OCHRONA POQAROWA
ODDYMIANIE I NAPOWIETRZANIE KLATEK SCHODOWYCH • skala 1<?0;
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III . KL AU Z UL A P R O J EKTO WA
INFORMACJE I O#WIADCZENIE PROJEKTANTA
Projekt budowlany zamierzenia inwestycyjnego pod nazw"<
„Budowa budynku urz!du gminy wraz z budow" infrastruktury towarzysz"cej w miejscowo'ci Gostynin
przy ulicy Bierzewickiej, na dzia*ce nr ew. 1302/2”
zosta* sporz"dzony w celu realizacji przedmiotowej inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budow!.
Projektowana inwestycja zosta*a zlokalizowana na dzia*ce nale&"cej do Inwestora - Gminy Gostynin
na podstawie Aktu Notarialnego [Rep.A Nr 7627/2015 z dnia 16-11-2015]
Kompletne opracowanie obejmuje nast!puj"ce elementy projektu budowlanego<
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
z*o&one do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow!
oraz w osobnej edycji:
- projekt techniczny w bran&ach< architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, instalacyjno-sanitarnej,
elektrycznej oraz drogowej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami,
których obowi"zek do*"czenia wynika z przepisów budowlanych.
Dokumentacja obejmuje rozwi"zania projektowe w postaci rysunków, opisów, specyfikacji technicznych
i kosztorysów, zgodnie z umow" z Inwestorem oraz z obowi"zuj"cymi przepisami, w tym<
· ustaw" z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);
· rozporz"dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada( budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);
· rozporz"dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie szczegó*owego zakresu i formy projektu budowlanego -Dz.U. 2020 poz.1609).
· rozporz"dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze'nia 2004 r. w sprawie szczegó*owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u&ytkowego - za*"cznik do Obwieszczenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U. 2013 poz.1129);
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma s*u&y(.
O'wiadczam, &e kopie zamieszczonych w projekcie dokumentów s" zgodne z orygina*ami.
Wszystkie sk*adniki dokumentacji projektowej tworz" integralna ca*o'(, w tym< opisy, obliczenia,
rysunki projektowe, schematy graficzne, karty katalogowe, etc.
Projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustaw" o prawie autorskim i prawach pokrewnych
-Dz. U. 1994 nr 24 poz. 835 oraz z ustaleniami zawartej umowy pomi!dzy stronami.
ROZWI)ZANIA RÓWNOWA*NE
Poszczególne produkty wymienione lub u&yte w dokumentacji zosta*y przyj!te w celu jak
najdok*adniejszego okre'lenia charakterystyki i parametrów technicznych jakie winny spe*nia(
projektowane rozwi"zania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne.
Nie jest mo%liwe przeprowadzenie niezb&dnych oblicze/ i sprawdze/0 czy przyj&te rozwi-zania
projektowe spe,niaj- obowi-zuj-ce przepisy i normy0 bez przyj&cia konkretnych warto'ci
parametrycznych0 którymi charakteryzuj- si& istniej-ce0 certyfikowane, dost&pne na rynku
budowlanym materia,y i technologie.
Wymienione w dokumentacji projektowej produkty0 urz-dzenia0 instalacje i materia,y konkretnych
producentów nale%y traktowa( wy,-cznie jako s,u%-ce do okre'lenia parametrów przedmiotu
zamówienia oraz do oceny rozwi-za/ równowa%nych.
Dla wszystkich u%ytych w projekcie wyrobów dopuszcza si& rozwi-zania równowa%ne.
Równowa&no'( to rozwi"zania -materia*owe, technologiczne i u&ytkowe5, które nie s" identyczne
z opisem przedmiotu zamówienia, ale które powoduj", &e zamawiaj"cy uzyska efekt inwestycyjny w pe*ni
odpowiadaj"cy jego potrzebom, celowi zamówienia oraz zgodny z obowi"zuj"cymi przepisami i normami.
Stanowisko takie znajduje poparcie w wyroku Krajowej Izby Odwo*awczej z dnia 6 sierpnia 2008 r.
sygn. akt KIO/UZP 967/09, zgodnie z którym poj!cie równowa&no'ci nie mo&e oznacza( to&samo'ci
produktów, poniewa& przeczy*oby to istocie oferowania produktów równowa&nych i czyni*oby j" pozorn"
i w praktyce niemo&liw" do spe*nienia.
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Równowa&ny produkt nie musi posiada( cech identycznych z produktem wskazanym w dokumentacji
projektowej -wyrok Krajowej Izby Odwo*awczej z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 1391/085
Przez poj!cie urz"dze+ i materia*ów równowa&nych nale&y rozumie( urz"dzenia i materia*y gwarantuj"ce
realizacj! robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow! oraz zapewniaj"ce uzyskanie parametrów
technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub wy&szych od za*o&onych w dokumentacji projektowej
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Podane w dokumentacji projektowej nazwy w,asne nie maj- na celu naruszenia przepisów ustawy
z dnia 11 wrze'nia 2619 r. 7 Prawo zamówie/ publicznych 8Dz. U. z 26190 poz. 2619;0
a wy,-cznie za zadanie sprecyzowanie oczekiwa/ jako'ciowych i technologicznych Zamawiaj-cego,
na podstawie okre'lonych parametrów technicznych i u%ytkowych.
Rozwi"zania równowa&ne s" dopuszczalne pod warunkiem spe*nienia wymaga+ technologicznych,
wydajno'ciowych i funkcjonalno-u&ytkowych ustalonych w projekcie.
Podstaw- do oceny równowa%no'ci zaproponowanych produktów < urz-dze/ < towarów<
jest porównanie parametrów technicznych, materia,owych, jako'ciowych oraz kryteriów stosowania i
wymaga/ u%ytkowych podanych w dokumentacji projektowej.
Inwestor nie jest bezwarunkowo zobowi"zany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej produktów i mo&e stosowa( inne, jednak&e wy*"cznie pod warunkiem ich
zgodno'ci z produktami podanymi w dokumentacji m.in. pod wzgl!dem<
• gabarytów budowlanych i konstrukcyjnych;
• przeznaczenia i charakteru u&ytkowego;
• charakterystyki materia*owej -rodzaj i jako'( materia*u5;
• parametrów technicznych -wydajno'(, izolacyjno'(, odporno'(, wytrzyma*o'(, trwa*o'(, etc.);
• parametrów bezpiecze+stwa u&ytkowania;
Oferowane materia*y i urz"dzenia równowa&ne nie mog" spowodowa( zwi!kszenia kosztów
eksploatacyjnych obiektu bardziej ni& za*o&one w dokumentacji projektowej.
Na etapie sk*adania oferty wykonawca / oferent ma obowi"zek zapoznania si! z ca*" dokumentacj"
projektow". W przypadku w"tpliwo'ci dotycz"cych przyj!tych rozwi"za+ w niniejszej dokumentacji
oferent/wykonawca zobowi"zany jest wyst"pi( do jednostki projektowania za po'rednictwem Inwestora
o z*o&enie wyja'nie+.
Wszystkie produkty równowa&ne -tzw. odpowiedniki / zamienniki5 zastosowane w realizacji inwestycji musz"
zosta( zatwierdzone przez Inwestora oraz posiada( niezb!dne, wymagane przez prawo deklaracje
zgodno'ci i jako'ci z normami dotycz"cymi okre'lonej grupy produktów, w szczególno'ci aktualne certyfikaty
wydane przez akredytowan" jednostk! certyfikuj"c" dla poszczególnych materia*ów
i urz"dze+, potwierdzaj"ce zgodno'( z Polskimi Normami, które nale&y dostarczy( wraz
z autoryzacj" producenta.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji inwestycji Zamawiaj"cy posi"dzie wiedz!, &e przewidziany
w ofercie wykonawcy wyrób lub urz"dzenie nie spe*nia parametrów technicznych lub standardów
jako'ciowych przewidzianych w dokumentacji, wykonawca b!dzie obowi"zany zastosowa( materia*y
i technologie zgodnie z dokumentacj" projektow".

Jednostka Projektowania
ABI. Biuro projektowe
mgr in&. architekt Marek Dzi!glewski
Projektant
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I V. O PI S DO PRO J E K T U T ECH NI CZ N EG O
1. D an e f or ma ln e
1. 1. N az w a z am i erz en ia bud ow lan ego:
Budowa budynku urz!du gminy wraz z budow" infrastruktury towarzysz"cej w miejscowo'ci Gostynin
przy ulicy Bierzewickiej, na dzia*ce nr ew. 1302/2.
1. 2. N az w a i ad r es i n w esto ra:
Gmina Gostynin
09-500 Gostynin ul. Rynek 26
1. 3. Jed no stk a p roj e k tow ani a:
ABI. Biuro projektowe architekt Marek Dzi!glewski
09-407 P*ock, ul. Powsta+ców Styczniowych 17 m 8
tel: 24 2636251, mail: abimarek@poczta.onet.pl

1. 4. Pod staw y op r ac o w ania i m at er i a, y w yj 'c iow e
Umowa Nr 16.RG.2020 z dnia 25-03-2020 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i dokumentacji wykonawczej dla inwestycji pn.< ”Budowa budynku Urz!du Gminy wraz z infrastruktur"
towarzysz"c" w miejscowo'ci Gostynin”.
Dokumenty formalne i materia*y wyj'ciowe zosta*y wymienione w spisie zawarto'ci projektu<
C. DOKUMENTY DO):CZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
D. DOKUMENTY DO):CZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
i za*"czone odpowiednio do elementów projektu budowlanego.
1. 5. Z aw art o' ( p rz ed miotow a op r ac ow ani a
Opracowanie stanowi Cz!'( III Projektu budowlanego i obejmuje 2 tomy sk*adaj"ce si! na
Projekt techniczny w bran&y architektoniczno-budowlanej
TOM 1: Projekt techniczny - cz!'( opisowa;
TOM 2: Projekt techniczny - cz!'( rysunkowa.
1. 6. O p r ac ow ani a od r &bn e
Projekty konstrukcji budowlanej i wewn!trznych instalacji budowlanych b!d"
przedmiotem odr!bnych opracowa+ - projektów technicznych.
1. 7. Z a rz -dz an i e inw e st yc jInwestorem i zarz"dzaj"cym inwestycj" jest Gmina Gostynin
Finansowanie inwestycji oraz funkcjonowanie urz!du zabezpieczone zostanie w bud&ecie gminy.
2. Ro dz a j i k ate go ri a obi ekt u b udow la ne go
/b!d"cego przedmiotem zamierzenia budowlanego/
1) Podstawy prawne:
- ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)
- rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554)
- Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych -PKOB5 wprowadzona rozporz"dzeniem Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170)
2) Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa obiektu budowlanego - budynku u&yteczno'ci
publicznej, zaliczanego do Kategorii XII (budynki administracji publicznej, terenowej administracji
samorz"dowej).
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych -PKOB5
Dzia* 12
Grupa 122 Budynki biurowe

ABI. Biuro projektowe
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3. Uz g odn ie ni a p ro j e ktu te chn i cz n ego
a5 uzgodnienie w zakresie ochrony po&arowej.
b5 uzgodnienie w zakresie warunków sanitarno-higienicznych.
Uzgodnienia w zakresie ochrony po&arowej oraz uzgodnienie w zakresie warunków sanitarno-higienicznych
zosta*y zamieszczona s" na rysunkach:
- Projekt zagospodarowania terenu - plansza podstawowa;
- Projekt techniczny - rzut parteru.
4. Z estaw ien ia b il an s ow e
4. 1. B il an s te r enu
@ 1 powierzchnia dzia*ki nr ew.1302/2 [ 4249,?7 m2
(pomiar komputerowy na mapie cyfrowej)
@ 2 budynek Urz!du Gminy -'ciany bez ok*adzin licowych5
- powierzchnia zabudowy = 661,45 m2
- powierzchnia zabudowana przy budynku UG -wej'cia5 [ 73,30 m2
@ 3 istniej"cy budynek gara&owy
- powierzchnia zabudowy cz!'ci adaptowanej obiektu [ 197,02 m2
- powierzchnia zabudowy cz!'ci projektowanej do rozbiórki [ 232,34 m2
@ 4 obiekt gospodarczy [ 11,25 m2
@ ? stacja trafo [ 9,36 m2
@ 6 powierzchnia ogrodzenia dzia*ki [ 68,61 m2
@ 7 powierzchnia dróg wewn!trznych [ 10??,30 m2
@ 8 powierzchnia parkingów [ ??1,90 m2, w tym<
- parkingi o nawierzchni pe*nej [ 248,90 m2
- parkingi o nawierzchni a&urowej [ 27?,00 m2
- parkingi dla rowerów [ 28,00 m2
@ 9 powierzchnia chodników [ 73?,60 m2
@ 10 powierzchnia obrze&y [ 27,90 m2
@ 11 powierzchnia trawników [ 8?7,88 m2
------------------------------------------------------------------------@ ilo'( miejsc parkingowych dla samochodów - 39, w tym dla osób NPS - 4
@ ilo'( stanowisk w gara&u - 4
@ ilo'( miejsc parkingowych dla rowerów - 14
------------------------------------------------------------------------PODSUMOWANIE BILANSU
@ powierzchnia zabudowana (2+3+4+5+6) = 1020,99 m2
@ powierzchnia utwardzona -7\8\9\105 [ 2370,7 m2
-w tym ?0] pow.parkingów a&urowych [ 137,?0 m25
@ nawierzchnia biologicznie czynna [ 1000,60 m2 [ 23,42 ] pow. dzia*ki
------------------------------------------------------------------------wymiary granic geodezyjnych dzia*ki nr ew.1302/2
front 86,63 m
d*ugo'ci pozosta*ych granic - kolejno od góry, zgodnie z ruchem wskazówek zegara
74,83 / 31,25 / 19,11 / 39,22 / 42,05.

ABI. Biuro projektowe
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4.2. Bilans budynku
· Powierzchnia zabudowy
- powierzchnia zabudowy (bez oblicowania elewacji parteru) = 661,45 m2
powierzchnia zabudowy budynku z oblicowaniem elewacji parteru = 664,70 m2
- powierzchnia zabudowana przy budynku -wej'cia5 [ 73,30 m2
razem powierzchnia zabudowy i zabudowana = 738, 00 m2
· Powierzchnia ca,kowita budynku 8PC;:
- parter = 664,70 m2
- 1 pi!tro [ 671,63 m2
- 2 pi!tro [ 671,63 m2
razem PC = 2007,96 m2
· Powierzchnia u%ytkowa budynku 8PU;:
- parter = 561,53 m2
- 1 pi!tro [ 542,59 m2
- 2 pi!tro = 491,98 m2
razem PU = 1596,10 m2
· Powierzchnia wewn&trzna -wed*ug PN-ISO 9836:2015)
- parter = 602,76 m2
- 1 pi!tro [ 602,46 m2
- 2 pi!tro [ ?90,99 m2
razem PW = 1796,21m2
· Powierzchnia stropodachu
- powierzchnia brutto w obrysie 'cian zewn!trznych z wy*"czeniem nad'wietla
Pstbr = 551,97 m2
- powierzchnia stropodachu /netto/ z wy*"czeniem 'cian zewn!trznych, nad'wietla i bloków instalacyjnych
Pstn = 394,19 m2
- pokrycie stropodachu - dach /netto/
Pdn = 392,34 m2
- powierzchnia dachu nad'wietla netto -bez bloków wentylacyjnych5
Pd = 129,66 m2
- powierzchnia koryt rynnowych na poziomie stropodachu *"cznie koryta /z obróbk" blacharsk"/
Pk = 41,33 m2
· Kubatura
- parter = 2127,04 m3
- pi!tra [ ?473,78 m3
- nad'wietle [ 311,04 m3
- portal = 122,40 m3
- stropodach = 480,02 m3
razem K = 8514,28 m3
4. 3. Pa r am et r y b ud yn ku
· Parametry wysoko'ciowe budynku (zgodnie z § 6 r.w.t.b.):
- wysoko'( budynku [ 13,93 m,
-od poziomu terenu przy najni&ej po*o&onym wej'ciu do budynku do najwy&ej po*o&onego punktu
stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajduj"cego si! bezpo'rednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi -nadbudowa do'wietlaj"ca5;
· Parametry wysoko'ciowe pomieszcze/:
- wysoko'( podstawowa pomieszcze+ - 3,30 m
- wysoko'( pomieszcze+ z sufitem podwieszanym - 3,00 m
- wysoko'( pomieszczenia kot*owni - 3,00 m
- wysoko'( okien / parapetów<
- parter Ho=2,00 m / 0,70 m
- pi!tra Ho[2,30 m / 0,70 m
ABI. Biuro projektowe
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- wysoko'( od posadzki do spodu skrzyd*a otwieranego - 1,35 m (dop. minimum 1,20m)
- okna nad'wietla nad dachem Ho[0,90 m
· Wymiary budynku w poziomie parteru /w poziomie pi!ter/
- elewacja zachodnia frontowa
bez oblicowania [ 43,86, z oblicowaniem [ 43,92 m / pi!tra [ 44,06 m /
- elewacja wschodnia
bez oblicowania [ 39,74, z oblicowaniem [ 39,80 m / pi!tra [ 39,94 m /
- elewacja po*udniowa
bez oblicowania [ 14,?8, z oblicowaniem [ 14,64 m / pi!tra [ 14,77 m /
- elewacja pó*nocna
bez oblicowania = 17,65, z oblicowaniem = 17,71 m / pi!tra [ 17,86 m /
· Posadowienie budynku:
- poziom posadowienia posadzki parteru - 92,30 m n.p.m. = +0,50 p.p.t.
- poziom posadowienia posadzki kot*owni - 92,60 m n.p.m. = +0,80 p.p.t.
- poziom terenu przy wej'ciu g*ównym frontowym [ 91,80 m n.p.m. = - 0,50 m ppp.
- poziom terenu przy pozosta*ych wej'ciach - 91,80 / 91,83 / 91,88 m n.p.m.
4. 3. D an e u% yt kow e
· )"czna liczba etatów w wg programu u&ytkowego inwestycji - 66
· Maksymalna ilo'( potencjalnych stanowisk pracy na kondygnacji na podstawie analizy
wyposa&enia pomieszcze+
- parter = 31
- 1 pi!tro [ 26
- 2 pi!tro [ 22
· )"czna maksymalna ilo'( potencjalnych stanowisk pracy w budynku
na podstawie analizy wyposa&enia pomieszcze+ - 79.

ABI. Biuro projektowe
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4. 4. Sz cz eg ó,ow e z e s taw ien ia bi l an sow e k ond ygn ac ji bud yn ku
PARTER

ABI. Biuro projektowe

Numer pomieszczenia
Grupa funkcji

Funkcja pomieszczenia
Ilo'( stanowisk pracy

001 Kom.wewn.

wiatro*ap

Wysoko'(
Powierzchnia
pomieszcz.
u&ytkowa
H - brutto
w 'wietle
stropów
-------------------SP H
netto do sufitu
podwieszonego

H 330 cm
SPH 300 cm

Kubatura
pomieszczenia
brutto
bez uwzgl!dn.
sufitu
podwieszonego

16,80 m2

55,44 m3

78,53 m2

259,15 m3

19,56 m2

64,41 m3

002 Sala operacyjna

obs*uga interesantów / 4 os.

003 Kom.wewn.

wiatro*ap

004 Kom.wewn.

KS 1

H 330 cm

31,26 m2

103,13 m3

005 Kom.wewn.

KS 2

H 330 cm

21,30 m2

77,75 m3

006 kom.wewn.

hall

15,07 m2

49,68 m3

007 Kom.wewn.

hall

16,99 m2

56,03 m3

008 Ref.GO

p.biurowy / 1 os.

15,30 m2

50,48 m3

17,11 m2

56,45 m3

H 330 cm
SPH 300 cm

009 Ref.GO

p.biurowy / 2 os.

010 Ref.GGGiR

p.biurowy / 1 os.

11,88 m2

39,20 m3

011 Ref.GGGiR

p.biurowy / 2 os.

29,12 m2

96,11 m3

012 WC

WC NPS

6,14 m2

20,27 m3

013 PT

kotlownia gazowa

H 300,00 cm

11,72 m2

35,07 m3

014 PT

pom.wodomierza

H 330,00 cm

5,18 m2

17,08 m3

015 PT

rozdz. EE + cent. tel-kom

H 330,00 cm

5,22 m2

17,23 m3

016 GOPS

Kom.wiatro*ap

14,00 m2

46,19 m3

017A GOPS

kom.wewn.hall

21,20 m2

69,98 m3

017B GOPS

kom.wewn.hall

14,25 m2

47,04 m3

018 GOPS

p.ksero.

4,72 m2

15,57 m3

019 GOPS WiSDS

p.biurowy / 4 os.

20,61 m2

68,01 m3

020 GOPS RiFA

p.biurowy / 4 os.

23,06 m2

76,10 m3

021 GOPS

poczekalnia

11,38 m2

37,57 m3

9,52 m2

31,42 m3

H 330 cm
SPH 300 cm

022 GOPS

p.socjalny

023 GOPS

WC M

5,00 m2

16,49 m3

024 GOPS

WC D

4,95 m2

16,35 m3

025 GOPS

pom.gosp./ 1 os.

5,96 m2

19,65 m3

026 GOPS

p.biurowy / 2 os.

11,01 m2

36,34 m3

027 GOPS

kasa / 1 os.

10,59 m2

34,96 m3

028 GOPS

p.biurowy / 2 os.

11,24 m2

37,09 m3

029 GOPS

p.biurowy / 2 os.

11,18 m2

36,91 m3

030 GOPS

sekretariat / 1 os.

11,24 m2

37,09 m3

031 GOPS

p.kierownika / 1 os.

12,94 m2

42,69 m3

032 GOPS

p.konferencyjny /max.15 os.

21,68 m2

71,55 m3

033 GOPS

ksi!gowo'( / 1 os.

10,99 m2

36,26 m3

034 GOPS

kadry p*ace / 2 os.

10,86 m2

35,83 m3

RAZEM

548,05 m2

Powierzchnia u&ytkowa pod schodami

13,48 m2

RAZEM powierzchnia u&ytkowa kondygnacji

561,53 m2

):CZNA powierzchnia u&ytkowa budynku

1596,10 m2
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I PI"TRO
Wysoko'(
Powierzchnia
pomieszcz.
u&ytkowa
H - brutto
w 'wietle
stropów
-------------------SP H
netto do sufitu
podwieszonego

Numer pomieszczenia
Grupa funkcji

Funkcja pomieszczenia
Ilo'( stanowisk pracy

101 Kom.wewn.

KS 1

H 330 cm

26,94 m2

104,39 m3

102 Kom.wewn.

KS 2

H 330 cm

20,81 m2

77,75 m3

103A Kom.wewn.

hall

15,18 m2

50,06 m3

103B Kom.wewn.

hall

40,17 m2

132,57 m3

104 Kom.wewn.

przestrze+ rekreacyjna / foyer

47,22 m2

155,81 m3

105 Sala konferencyjna

do 50 osób

61,38 m2

202,57 m3

106 Aneks

aneks kuch.sali

8,54 m2

28,18 m3

107 Sekretariat

biuro podawcze / 2 os.

19,82 m2

65,42 m3

108 Zarz"d Gminy

hall

14,56 m2

48,01 m3

109 Zarz"d Gminy

gabinet Wojta / 1 os.

29,00 m2

95,69 m3

110 Zarz"d Gminy

gabinet z-cy Wojta / 1 os.

21,43 m2

70,72 m3

111 Biuro RG

p.Sekretarza / 1 os.

17,11 m2

56,45 m3

112 WC

WC NPS

6,63 m2

21,89 m3

26,89 m2

88,74 m3

H 330 cm
SPH 300 cm

Kubatura
pomieszczenia
brutto
bez uwzgl!dn.
sufitu
podwieszonego

113 Ref.Fin.

p.biurowy / 4 os.

114 Ref.Fin.

p.biurowy / 2 os.

18,30 m2

60,38 m3

115 Ref.Fin.

p.biurowy / 2 os.

17,33 m2

57,19 m3

116 Ref.Fin.

p.Skarbnika / 1 os.

17,33 m2

57,19 m3

117 Ref.Fin.

p.biurowy / 3 os.

22,58 m2

74,53 m3

118 Ref.Fin.

kasa / 1 os.

11,18 m2

36,89 m3

119 Biuro RG

p.Radcy praw./ 1 os.

11,30 m2

37,30 m3

120 Biuro RG

p.kontr. zewn./ 2 os.

17,87 m2

58,98 m3

121 WC

WC D

5,09 m2

16,80 m3

122 PG

p.gosp./ 1 os.

7,55 m2

24,92 m3

123 WC

WC M

5,19 m2

17,11 m3

124 Biuro RG

p.Przew.Rady / 1 os.

25,04 m2

82,64 m3

125 Biuro RG

st.obs*ugi Rady / 2 os.

16,98 m2

56,04 m3

126 Biuro RG

p.audytu wewn./ 1 os.

11,14 m2

36,76 m3

RAZEM powierzchnia u&ytkowa kondygnacji
):CZNA powierzchnia u&ytkowa budynku
ABI. Biuro projektowe

542,59 m2
1596,10 m2
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II PI"TRO
Wysoko'(
Powierzchnia
pomieszcz.
u&ytkowa
H - brutto
w 'wietle
stropów
--------------------SP H
netto do sufitu
podwieszonego

Numer pomieszczenia
Grupa funkcji

Funkcja pomieszczenia
Ilo'( stanowisk pracy

201 Kom.Wew.

KS 1

570 cm

11,39 m2

179,83 m3

202 Kom.Wew.

KS 2

570 cm

7,78 m2

121,41 m3

203A Kom.Wew.

hall

H 570,00 cm
SPH 300 cm

48,00 m2

275,28 m3

203B Kom.Wew.

hall

15,19 m2

50,06 m3

203C Kom.Wew.

hall

42,12 m2

139,00 m3

203D Kom.Wew.

hall

14,05 m2

46,31 m3

204 Ref.RG ZZP

st.obs*ugi / 2 os.

19,02 m2

62,78 m3

205 WC

WC NPS

6,63 m2

206 Ref.Org.

serwerownia

10,86 m2

21,89 m3
35,84 m3
(32,58 m3)

207 Ref.Org.

p.informatyka / 1 os.

9,36 m2

30,90 m3

208 Ref.Org.

p.ksero / 1 os.

6,31 m2

20,84 m3

209 Ref.Spr.Ob.

archiwum / 1 os.

15,86 m2

52,35 m3

210 Ref.Spr.Ob.

p.obs*ugi / 3 os.

35,07 m2

115,74 m3

211 Ref.Spr.Ob.

p.kierownika / 1 os.

10,46 m2

34,53 m3

212 Ref.Org.

archiwum g*ówne

52,48 m2

173,19 m3

213 WC

D

5,09 m2

16,80 m3

214 PG

p.gosp./ 1 os.

7,49 m2

24,71 m3

215 WC

M

5,19 m2

17,11 m3

216 Ref.RG ZIiR

p.biurowy / 3 os.

24,85 m2

82,02 m3

217 Ref.RG ZIiR

st.obs*ugi / 1 os.

10,99 m2

36,26 m3

218 Ref.Org.

p.kadr / 1 os.

11,11 m2

36,68 m3

219 Ref.Org.

p.kierownika / 1 os.

11,14 m2

36,77 m3

220 Ref.Org.

archiwum

9,35 m2

30,84 m3

221 Pom.Og.

p.socjal.-rekr.

22,43 m2

74,02 m3

222 Ref.Org.

p.gosp.

14,31 m2

47,23 m3

223 Ref.RG

p.kierownika / 1 os.

12,91 m2

42,59 m3

224 Ref.ZPF

p.biurowy / 2 os.

14,84 m2

48,97 m3

225 Ref.RG ZZP

p.biurowy / 3 os.

37,67 m2

124,32 m3

RAZEM powierzchnia u&ytkowa kondygnacji
):CZNA powierzchnia u&ytkowa budynku
ABI. Biuro projektowe

H 330 cm
SPH 300 cm

Kubatura
pomieszczenia
brutto
bez uwzgl!dn.
sufitu
podwieszonego

491,98 m2
1596,10 m2
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5. Pod staw ow e roz w i -z a ni a budow l an e
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa obiektu budowlanego - budynku u&yteczno'ci
publicznej - siedziby Urz!du Gminy Gostynin wraz z infrastruktur" towarzysz"c" w miejscowo'ci Gostynin
przy ulicy Bierzewickiej, na dzia*ce nr ew. 1302/2.
Projektowany budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej jako obiekt niepodpiwniczony,
posadowiony bezpo'rednio na gruncie, trzykondygnacyjny, kryty stropodachem dwudzielnym,
wentylowanym z nadbudow" do'wietlaj"c" przekryt" p*yt" &elbetow".
Szczegó,owe rozwi-zania konstrukcyjno-materia,owe wewn&trznych i zewn&trznych
przegród budowlanych0 hydroizolacji oraz obliczenia zamieszczono w Cz&'ci B Opisu.
5.1. Fundamenty
)awy &elbetowe wylewane na podk*adzie z chudego betonu, wysoko'( *aw [ 40cm,
poziom góry *aw -1,67= 90,63 m n.p.m., poziom spodu *aw -2,07 = 90,23 m n.p.m.
5.2. #ciany fundamentowe zewn&trzne
- 'ciany fund. zewn!trzne obwodowe coko*owe, murowane trójwarstwowe, z bloczków wapiennopiaskowych (SILKA E-S) izolowanych wewn"trz styropminem, grubo'( 48 cm ;
- 'ciany powy&ej poziomu terenu licowane p*ytami z betonu architektonicznego
- parametry: R= 2,672, R= 2,591 m2K/W, R= 2,336 [m2K/W] / R120/EI60;
- oznaczenia: SCF1, SCF2, SCF2A, SCF PO1, SCF PO2, SCFW -wie+ce5.
5.3. #ciany fund. wewn&trzne
- rozwi"zanie podstawowe - 'ciany wylewane z betonu w deskowaniach;
- alternatywnie murowane, jednowarstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych (SILKA E-S), gr.24 cm;
- oznaczenia: SCFW B20, SCFW B24, SCFW B30, SCFW B54;
Izolacja pozioma na *awach fundamentowych oraz hydroizolacja pionowa i maty drenujqce
na 'cianach fundamentowych - system Icopal.
5.4. G,ówna konstrukcja no'na cz&'ci nadziemnej
Murowana z bloczków z betonu komórkowego.
5.5. 'ciany zewn&trzne parteru
- murowane z bloczków z betonu komórkowego,
- 'ciany jednowarstwowe, bloczki gr. 48 cm (Ytong EnergoUltra+ PP2,2/0,3)
licowane p*ytami z betonu architektonicznego gr.3 cm;
- 'ci!te naro&a w!garków zewn!trznych - wype*nienie profilowane
STYROPMIN PASSIVE ^ PRO 30 10-24 cm
- parametry: U= 0,145, U_ 0,171, U= 0,179 [W/(m2K)] / R120/EI60
- oznaczenia: SCZ PA 48, SCZ PA 48S, SCZ PA 48R, SCZ PA W1, SCZ PA W2, SCZ PA W3.
5.6. 'ciany zewn&trzne pi&ter
- murowane z bloczków z betonu komórkowego,
- 'ciany dwuwarstwowe, gr. 55 cm (Ytong Forte PP2,5/0,4 bloczki gr.24 + 30 cm)
licowane p*ytami z kamienia naturalnego -granit5 gr.3 cm;
- 'ci!te naro&a w!garków zewn!trznych - wype*nienie profilowane
STYROPMIN PASSIVE ^ PRO 30 17-31 cm
- parametry: U= 0,187, U_ 0,149, U= 0,126 [W/(m2K)] / R120/EI60
- oznaczenia: SCZ PI 55, SCZ PI 55S, SCZ PI 55R, SCZ PO1, SCZ PO2, SCZ PO3;
5.7. 'ciany zewn&trzne na poziomie dachu - attyki i nad'wietle
- murowane z bloczków z betonu komórkowego,
- 'ciany jednowarstwowe gr.30 Ytong PP4/0,6/0 cm) i gr. 36 cm (Ytong EnergoUltra+ PP2,2/0,3/36,5 cm)
- 'ciany attyk licowane p*ytami z kamienia naturalnego -granit) gr.3 cm;
- 'ciany nad'wietle licowane blach" tytanowo-cynkow".
- parametry: U = 0,483, U = 0,482, U= 0,348, U = 0,187, U = 0,165, U = 0,130 [W/(m2K)] /
EI 30, RE 30, R120 / EI60;
- oznaczenia: SCZ D30, SCZ D30C, SCZ D30CB, SCZ D36, SCZ D36B, SC D2X24B.
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5.8. 'ciany wewn&trzne konstrukcyjne
- 'ciany konstrukcyjne -no'ne5 w uk*adzie pod*u&nym, murowane z bloczków z betonu komórkowego
gr.24 cm (Ytong PP4/0,6) oraz 30,0 cm (Ytong Forte PP2,5/0,4)
- parametry: przy `ti q 8°C bez wymaga+ / R120/REI 30, R120/REI 60 (obudowy klatek schodowych),
R120/EI30;
- oznaczenia: SCW K24, SCW K30.
5.9. s,upy
- s*upy &elbetowe, wylewane w szalunku rurowym;
- parametry: REI120.
5.10. wie/ce 'cian zewn&trznych
- wie+ce 'cian fundamentowych &elbetowe, wylewane w deskowaniach, sz 24/h 25 cm,
izolacja Hydromin Fundamin gr.6 cm;
- parametry: R= 2,336 m2K/W / R120 / EI60;
- oznaczenia: SCF WI.
- wie+ce 'cian zewn!trznych nad parterem &elbetowe, wylewane w deskowaniach, sz24/h25 cm,
izolacja Styropmin Passive ^ PRO 30 gr. 11 cm;
- parametry: U= 0,169 W/(m2K) / EI 60;
- oznaczenia: WIZ
5.11. wie/ce 'cian wewn&trznych
- wie+ce &elbetowe, wylewane, na szeroko'ci 'cian konstrukcyjnych.
5.12. nadpro%a w 'cianach zewn&trznych nad oknami parteru
- nadpro&e odcinkowe, prefabrykowane, Ytong YN 130, sz 24 x l 130 x h 24,9;
- nadpro&e ci"g*e &elbetowe, wylewane, sz 20 x h 25 cm;
- izolacja Styropmin Passive ^ PRO 30 gr. 11 cm;
- parametry: U= 0,175 W/(m2K) / R120/EI60;
- oznaczenia: NPZ Y+Z;
5.13. nadpro%a w 'cianach zewn&trznych nad oknami pi&ter
- nadpro&e odcinkowe, prefabrykowane, Ytong YN 130, sz 24 x l 130 x h 24,9;
- nadpro&e ci"g*e &elbetowe, wylewane, sz 20 x h 25 cm;
- izolacja Styropmin Passive ^ PRO 30 gr. 11 cm;
- parametry: U= 0,175 W/(m2K) / R120/EI60
- oznaczenia: NPZ Y+Z
5.14. 'ciany wewn&trzne dzia,owe
- murowane z bloczków z betonu komórkowego, gr.11,? cm oraz 20 cm (Ytong PP4/0,6)
- parametry: EI 30 oraz REI60;
- oznaczenia: SCW D11, SCW D20.
5.15. 'ciany wewn&trzne oddzielenia po%arowego
- murowane z bloczków z betonu komórkowego, gr. 20 cm -Ytong PP4/0,65;
- parametry< REI 120 / kot*ownia EI 60;
- oznaczenia: SCW OP20.
5.16. 'ciany wewn&trzne z izolacj- akustyczn- murowane z bloczków z betonu komórkowego, gr. 11,5 cm (Ytong PP4/0,6)
- izolacja akustyczna Rockwool Rockton 8 cm + Knauf P*yta AKUSTIK PLUS 2x12,? mm
- parametry: EI 30;
- oznaczenia: SCW IA.
5.17. 'ciany wewn&trzne obudowy bloków wentylacyjnych
- oznaczenie: SCW W10+24
Ytong PP4/0,6 10 cm
Porotherm pustak wentylacyjny jednokana*owy 1A { 1?0
Ytong PP4/0,6 24 cm
- parametry: EI 30.
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- oznaczenie: SCW W11+11
Ytong PP4/0,6 11,5 cm
Porotherm pustak wentylacyjny jednokana*owy 1A { 1?0
Ytong PP4/0,6 11,5 cm
- parametry: EI 30.
- oznaczenie: SCW W24+24
Ytong PP4/0,6 24 cm
Porotherm pustak wentylacyjny jednokana*owy 1A { 1?0
Ytong PP4/0,6 24 cm
- parametry: EI 30.
5.18. 'cianki przeszklone zewn&trzne
- konstrukcja s*upowo-ryglowa (Aluprof)
- profile konstrukcyjne aluminiowe o szeroko'ci 14 i 15 cm;
- oznaczenia: SPZ.
5.19. 'cianki przeszklone wewn&trzne
- konstrukcja s*upowo-ryglowa (Aluprof)
- profile konstrukcyjne aluminiowe o szeroko'ci 12 cm;
- parametry: przy `ti q 8°C bez wymaga+ / przy `ti | 8°C Uq1,00 / EI 30;
- oznaczenia: SPW.
5.20. oszklenia 'cianek
- 'ciany zewn!trzne< minimum trójszybowe dwukomorowe, wype*nione gazem szlachetnym -np.argonem5
klasa odporno'ci P2;
- 'ciany wewn!trzne jednoszybowe, klasa odporno'ci P1 / P2 do ustalenia z inwestorem;
5.21. 'ciany elewacyjne os,onowe przeszklone
- konstrukcja s*upowa-ryglowa, sekwencyjna, profile konstrukcyjne aluminiowe
o wymiarach< s*upy 2?0x100 mm / rygle 200x100 mm, wype*nione piank" termoizolacyjn" PIR
o wspó*czynniku ^ [ 0.022 W/mK
- parametry obliczeniowe: 'cianki, wie+ce i panele wype*niaj"ce
- SEOP SC 1 - U= 0,135 W/(m2K)
- SEOP SC 2 - U= 0,144 W/(m2K)
- SEOP W - U= 0,20 W/(m2K)
- SEOP 25 - profile konstr. /s*upy/ 2?0x100 mm, U= 0,09 W/(m2K)
- SEOP 20 - profile konstr. /rygle/ 200x100 mm, U= 0,114 W/(m2K)
- klasa odporno'ci po&arowej
dotyczy pasa mi!dzykondygnacyjnego H=80 cm wraz z po*"czeniem ze stropem - EI60.
5.22. pod,ogi na gruncie
- na podbudowie betonowej gr.15 cm,
- warstwy posadzek izolowane gr.10 cm (Rockwool Steprock HD4F)
- posadzki wy*o&one p*ytkami ceramicznymi 60x60 cm.
- parametry: U = 0,227, U = 0,228 [W/(m2K)]
- oznaczenia: PG PSC, PG PMC.
5.23. stropy mi&dzykondygnacyjne
- p*yty &elbetowe wylewane gr.2? cm,
- warstwy pod*ogowe izolowane gr. 3 cm (Rockwool Steprock HD4F)
- parametry: U = 0,780, U = 0,774 [W/(m2K)] / R120 / REI60.
- oznaczenia: ST PSC, ST PMC.
5.24. schody wewn&trzne
- &elbetowe wylewane;
- parametry: R60.
5.25. obudowa szybu windowego
- &elbetowa, wylewana w szalunkach, gr.1? cm, zdylatowana od 'cian wewn!trznych wk*adk" z we*ny min.
(Rockwool pasek RST 1,2 cm, alt. Isover Twist 2 cm).
- parametry: REI60.
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5.26. stropodach 8dach g,ówny;
- p*yty stropowe &elbetowe, wylewane gr.2? cm,
- izolacja we*na mineralna gr. 2x12 cm, (Rockwool Rockfol SK 18234 II);
- pustka powietrzna wentylowana,
- p*yty &ebrowe dachowe korytkowe, dwustronnie zamkni!te DKZ gr.10 cm,
pokrycie papowe dwuwarstwowe zgrzewalne - system Icopal;
- parametry: WSD1 U = 0,136 [W/(m2K)] / R120 / REI60 (strop) / RE30 (dach);
- oznaczenia: WSD1, WSD1 SCK, WSD1 SCKW, WSD1 SCA.
5.27. koryta rynnowe
- wy*o&one we*n" mineraln" Rockwool Rockfall (KSP) p*yty ze spadkiem;
- 'cianki< Ytong Forte PP2,5/0,4 h20cm;
- parametry: WSD1 KR U = 0,15 [W/(m2K)] w najni&szym punkcie koryta /
U=0,06 [W/(m2K)] w najwy&szym punkcie koryta
- oznaczenia: WSD1 KR.
5.28. dach nad'wietla
- p*yta &elbetowa, wylewana, gr. 15 cm;
- izolacja we*na mineralna gr.24 cm -Rockwool Hardrock MF PLUS 2 x 12 cm);
- pokrycie blach" tytanowo-cynkow" na wi!zarach monta&owych, drewnianych, impregnowanych ppo&;
- parametry: U = 0,148 [W/(m2K)] / R120 / REI60 (strop) / RE30 (dach);
- oznaczenia: WSD 2.
5.29. Odprowadzanie wód opadowych
1) Odprowadzanie wody z poziomu stropodachu
W konstrukcj! stropodachu wbudowano dwa koryta rynnowe, poprowadzone wzd*u& 'cian pod*u&nych,
o dzielonym, symetrycznym spadku w stron! przeciwleg*ych 'cian szczytowych.
Na ko+cu koryt umieszczono wpusty dachowe po*"czone z rynnami spustowymi, ukrytymi w warstwach
'cian zewn!trznych
2) Odprowadzanie wody z dachu nad'wietla
Dach nad'wietla posiada spadek poprzeczny. Wzd*u& okapów poprowadzono rynny okapowe po*"czone ze
spustami w system kaskadowy. Rynny spustowe poprowadzono w warstwach 'cian zewn!trznych.
3) Szczegó*owe rozwi"zania zamieszczono:
a) na rysunkach:
- RYSUNEK NR 6/2 - STROPODACH -DACH G)ÓWNY5 - WYMIAROWANIE · skala 1:50;
- RYSUNEK NR 7/1 - RZUT NADBUDOWY - NAD$WIETLA NAD DACHEM G)ÓWNYM · skala 1:50;
- RYSUNEK NR 7/2 - RZUT DACHÓW - WYMIAROWANIE @ RZ#DNE WYSOKO$CIOWE · skala 1:50;
- RYSUNEK NR 25 - ROZWI:ZANIA BUDOWLANE · WENTYLACJA GRAWITACYJNA ·
ODWODNIENIE KASKADOWE DACHU NAD$WIETLA · skala 1:50;
- RYSUNEK NR 20 - PRZEGRODY I DETALE ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH CZ.4
STROPODACH / DACH / SYTEMY ODWADNIANIA · skala 1:25;
- RYSUNEK NR 19 - PRZEGRODY I DETALE ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH CZ.3
WIEVCE / NADPROQA / IZOLACJE POD)ÓG, POSADZKI $CIAN FUNDAMENTWYCH
DACH I $CIANY NAD$WIETLA · skala 1:25;
b) w Za*"czniku do projektu budowlanego - Oferty produktowo-cenowe
Cz!'( 4< System odwodnienia dachów
Oferta Sita Bauelemente GmbH, Przedstawicielstwo w Polsce.
4) Uwaga:
przekroje elementów orynnowania wskazane na rysunkach nale&y skorygowa( odpowiednio do parametrów
systemu odwodnienia dachu - np. firmy SITA. Podane na rysunkach przekroje rynien odpowiadaj"
rozwi"zaniom standardowymi i maj" charakter pogl"dowy
Wyj"tek: system SITA nie obejmuje rynien okapowych, które nale&y wykona( na zamówienie z blachy
tytanowo-cynkowej. Sposób po*"czenia zaproponowano zgodnie z<
- RYSUNEK NR 19 - PRZEGRODY I DETALE ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH CZ.3
WIEVCE / NADPROQA / IZOLACJE POD)ÓG, POSADZKI $CIAN FUNDAMENTWYCH
DACH I $CIANY NAD$WIETLA · skala 1:25;
Wody opadowe b!d" odprowadzane na teren dzia*ki ze wzgl!du na brak kanalizacji deszczowej.
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5.30. Pokrycie dachu nad'wietla oraz obróbki dekarskie i akcesoria
Pokrycie dachu nad'wietla oraz obróbki dekarskie zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej.
Szczegó*owe rozwi"zania i informacje techniczne dotycz"ce wykonania i stosowania blachy
tytanowo-cynkowej zamieszczono:
a) na rysunkach:
- RYSUNEK NR 7/3 - PRZEKROJE I SZCZEGÓ)Y BUDOWLANE DACH NAD$WIETLA @
PRZEKROJE STROPODACHU · skala 1:50;
b5 na kartach katalogowych za*"czonych do Projektu technicznego:
- KARTY KATALOGOWE PODSTAWOWYCH MATERIA)ÓW BUDOWLANYCH
Cz!'( 7< Obróbki i pokrycie dachu z blachy tytanowo-cynkowej
na przyk*adzie materia*ów technicznych< ZM SILESIA SA.
Kolorystyka rynien i obróbek blacharskich wg projektu kolorystyki podanej na rysunkach elewacji.
5.31. Ok,adziny elewacji
$ciany elewacyjne budynku zostan" oblicowane ok*adzinami.
Poziom parteru - z prefabrykowanych p*yt z betonu architektonicznego
Poziom pi!ter i attyk - z p*yt z naturalnego kamienia -granit5
Szczegó*owe rozwi"zania i informacje techniczne dotycz"ce ok*adzin elewacyjnych zamieszczono:
a) na rysunkach:
- RYSUNEK NR 11/1 - ELEWACJA ZACHODNIA FRONTOWA @ ROZWI:ZANIA MATERIA)OWE @
KOLORYSTYKA · skala 1:50;
- RYSUNEK NR 11/2 - ELEWACJA ZACHODNIA FRONTOWA @ WYMIAROWANIE I BILANS
OK)ADZIN $CIENNYCH · skala 1:50;
- RYSUNEK NR 12/1 - ELEWACJA WSCHODNIA · ROZWI:ZANIA MATERIA)OWE @ KOLORYSTYKA ·
skala 1:50;
- RYSUNEK NR 12/2 - ELEWACJA WSCHODNIA · WYMIAROWANIE I BILANS OK)ADZIN $CIENNYCH ·
skala 1:50;
- RYSUNEK NR 13/1 - ELEWACJA PO)UDNIOWA SZCZYTOWA @ ELEWACJA PÓ)NOCNA
SZCZYTOWA @ ROZWI:ZANIA MATERIA)OWE @ KOLORYSTYKA @ skala 1:50;
- RYSUNEK NR 13/2 - ELEWACJA PO)UDNIOWA SZCZYTOWA @ ELEWACJA PÓ)NOCNA
SZCZYTOWA @ WYMIAROWANIE I BILANS OK)ADZIN $CIENNYCH @ skala 1:50;
b) w Za*"czniku do projektu budowlanego - Oferty produktowo-cenowe
Cz!'( 2: Ok*adziny elewacyjne: granit, beton architektoniczny
Oferta zakupu p*yt granitowych wraz z monta&em elewacji granitowej oraz parapetów granitowych
Oferta zakupu p*yt z betonu architektonicznego wraz z monta&em elewacji oraz parapetów
Ecostone sp. z o.o.
5.32. #lusarka okienna
- profile aluminiowe izolowane malowane proszkowo (Aluprof);
- oszklenia minimum trójszybowe, dwukomorowe, wype*nione gazem szlachetnym (np.argonem)
- klasa odporno'ci P2
- dop*yw powietrza zewn!trznego przez nawiewniki o regulowanym stopniu otwarcia
usytuowane w górnej cz!'ci okna w o'cie&nicy / zgodnie z PN-83/B-03430/Az3 luty 2000 /
- U-max5 _ 0,9 W/-m2K5 /w obliczeniach do projektu przyj!to warto'( U[0,8 W/-m2K5/
- rolety lub &aluzje okienne -Aluprof5 w oknach w elewacji wschodniej i po*udniowej;
- szczegó*owe wymagania okre'lone zosta*y na rysunkach<
- RYSUNEK NR 31 - ZESTAWIENIE $LUSARKI OKIENNEJ CZ.1
WYMIAROWANIE OKIEN W $CIANACH ELEWACYJNYCH • skala 1<?0;
- RYSUNEK NR 32 - ZESTAWIENIE $LUSARKI OKIENNEJ CZ.2
WYKAZ ROLET OKIENNYCH;
5.33. #lusarka drzwiowa aluminiowa
- profile aluminiowe -zewn!trzne izolowane) malowane proszkowo (Aluprof);
- oszklenie szyby P2;
- drzwi pomi!dzy pomieszczeniami ogrzewanymi - bez wymaga+;
- drzwi zewn!trzne U-max5 _ 1,3 W/-m2 K5.
- szczegó*owe wymagania okre'lone zosta*y na rysunku:
- RYSUNEK NR 33 - ZESTAWIENIE $LUSARKI DRZWIOWEJ
DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE ZEWN#TRZNE I WEWN#TRZNE.
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5.34. #lusarka drzwiowa stalowa
- drzwi i o'cie&nice stalowe, -zewn!trzne izolowane), malowane proszkowo;
- drzwi pomi!dzy pomieszczeniami ogrzewanymi - bez wymaga+;
- drzwi zewn!trzne U-max5 q 1,3 W/-m2K5 / na'wietle U-max5 q 0,9 W/-m2K5;
- szczegó*owe wymagania okre'lone zosta*y na rysunku:
RYSUNEK NR 34 - ZESTAWIENIE $LUSARKI DRZWIOWEJ
DRZWI STALOWE WEWN#TRZNE I ZEWN#TRZNE.
5.35. Stolarka drzwiowa
- skrzyd*a drewniane p*ycinowe pe*ne przylgowe (PORTA);
- okleina naturalna w kolorze drewna / lakier UV
drzwi wej'ciowe do pomieszcze+: buk bawaria - alternatywa - d"b naturalny
drzwi wewn"trz pomieszcze+ sanitarnych - bia*e;
- o'cie&nica drewniana regulowana, nak*adana na o'cie&a w kolorze skrzyd*a
- tuleje wentylacyjne lub kratka o pow. minimum 220 cm2
- parametry< drzwi pomi!dzy pomieszczeniami ogrzewanymi - bez wymaga+
- szczegó*owe wymagania okre'lone zosta*y na rysunku:
RYSUNEK NR 35 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
DRZWI DREWNIANE WEWN#TRZNE.
5.36. Oszklenie 'lusarki okiennej i drzwiowej
Minimalnie wymagana klasa szk*a P1 / P2 -szk*o wzmocnione, ochrona przed zranieniem5.
W uzgodnieniu z Inwestorem mog" zosta( zamontowane szyby klasy P3 / P4 – utrudniaj"ce w*amanie.
Rodzaj szk*a =zewn!trznego= nale&y dostosowa( odpowiednio do nas*onecznienia pomieszcze+ –
usytuowania wzgl!dem stron 'wiata. W elewacji po*udniowej (ogrodowej) budynku zaleca si! monta& szyb
odbijaj"cych promieniowanie s*oneczne i zapobiegaj"ce nadmiernemu nagrzewaniu pomieszcze+.
Do przeszkle+ drzwi wewn!trznych nale&y stosowa( szk*o bezpieczne, a do przeszkle+ na'wietli drzwi
zewn!trznych i balkonowych nale&y stosowa( szyby takie jak dla okien.
Zaleca si! zastosowanie szyb trójwarstwowych, dwukomorowych, wype*nionych argonem.
Izolacyjno'( akustyczna Rw min [ 2? dB.
Dobór szyb uzgodni( z producentem stolarki / 'lusarki okiennej i drzwiowej.

5.37. Parapety
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1) Parapety zewn!trzne - poziom parteru:
z formatek z betonu architektonicznego, montowane *"cznie z ok*adzin" 'cian;
2) Parapety zewn!trzne - poziom pi!ter<
z formatek z kamienia naturalnego -granitu5, montowane *"cznie z ok*adzin" 'cian;
3) Parapety wewn!trzne<
- z p*yt laminowanych postformingowych, wodoodpornych, kraw!d> frontowa zaokr"glona -pó*wa*ek5;
w kolorze wewn!trznej stolarki drzwiowej -buk bawaria - alternatywa - d"b naturalny);
- standardowa grubo'(< 28 mm;
- g*!boko'( osadzenia: 44 cm od lica wewn!trznego ram okiennych;
- wysi!g 20 cm -przekrywaj"cy grzejniki podokienne.
5.38. wy,az dachowy z klas- odporno'ci ogniowej EI36
- wy*az dachowy przeciwpo&arowy przeznaczony jest do zamkni!cia otworów w poziomych
elementach oddzielenia po&arowego;
- wy*az dachowy umieszczono w klatce schodowej KS2;
- przyj!to minimalne wymiary w 'wietle otworu 80x80 cm;
- parametry: U<0,25 W/m2K / EI30;
5.39. wyj'cie na dach
- drabina wy*azowa, stalowa, trwale zamocowana do 'ciany;
- szeroko'( drabiny co najmniej 0,? m, odst!py mi!dzy szczeblami nie mog" by( wi!ksze ni& 0,3 m.
- poczynaj"c od wysoko'ci 3 m nad poziomem pod*ogi, drabiny powinny by( zaopatrzone w urz"dzenia
zabezpieczaj"ce przed upadkiem, takie jak obr!cze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wi!kszym
ni& 0,8 m, z pionowymi pr!tami w rozstawie nie wi!kszym ni& 0,3 m.
- odleg*o'( drabiny od 'ciany do której s" umocowane, nie mo&e by( mniejsza ni& 0,1? m, a odleg*o'(
obr!czy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie mo&e by( mniejsza
ni& 0,7 m i wi!ksza ni& 0,8 m.
- spoczniki z balustrad" powinny by( umieszczone co 8–10 m wysoko'ci drabiny lub ci"gu klamer.
- górne ko+ce pod*u&nic -bocznic5 drabin powinny by( wyprowadzone co najmniej 0,7? m nad poziom
wej'cia -pomostu5, je&eli nie zosta*y zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.
5.40. klapa dymowa w klatce schodowej KS1
- klapa oddymiaj"co-wentylacyjna jednoskrzyd*owa mcr ULTRA THERM typ E<
- wymiar w 'wietle do*u podstawy 120x200 cm;
- podstawa prosta sk*adana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm,
o wysoko'ci ca*kowitej z wie+cem 50 cm;
- przygotowana do ocieplenia o gr. 50 mm;
- wype*nienie< p*yta z poliw!glanu komorowego gr. 10mm, kolor mleczny oraz p*yta z poliw!glanu
komorowego gr. 10mm, kolor przezroczysty (PCA10+PCA10);
- oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V, 1x4A;
- klasyfikacja SL 550;
- klasyfikacja WL 1500;
- elementy uk*adu steruj"cego schowane w podstawie;
- powierzchnia czynna oddymiania 1,56 m2;
- powierzchnia geometryczna klapy - 2,4 m2;
- klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2;
- wspó*czynnik przenikania ciep*a Urc[0,93W/m2K.
5.41. klapa dymowa w klatce schodowej KS2
- klapa oddymiaj"co-wentylacyjna jednoskrzyd*owa mcr ULTRA THERM typ E;
- wymiar w 'wietle do*u podstawy 1?0x180 cm;
- podstawa prosta sk*adana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,2?mm,
o wysoko'ci ca*kowitej z wie+cem ?0 cm;
- przygotowana do ocieplenia o gr. 50 mm;
- wype*nienie< p*yta z poliw!glanu komorowego gr. 10mm, kolor mleczny
oraz p*yta z poliw!glanu komorowego gr. 10mm, kolor przezroczysty (PCA10+PCA10);
- oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V, 1x8A;
- klasyfikacja SL 450;
- klasyfikacja WL 750;
- najni&szy element uk*adu steruj"cego 16cm poni&ej podstawy;
- powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami i kierownic" 2,16 m2;
- powierzchnia geometryczna klapy - 2,7 m2;
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- klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2;
- wspó*czynnik przenikania ciep*a Urc[0,94W/m2K.
5.42. Balustrady zewn&trzne i wewn&trzne
Schody zewn!trzne i pochylnie wej'ciowe dla osób NPS wyposa&one zostan" w balustrady z profili
stalowych ze stali szlachetnej, kwasoodpornej, montowane do posadzek, biegów i 'cian za po'rednictwem
marek kotwi"cych.
Schody wewn!trzne oraz balustrady z profili stalowych ze stali szlachetnej, kwasoodpornej, montowane do
posadzek, biegów i 'cian za po'rednictwem marek kotwi"cych.
Wymagania podstawowe dotycz"ce balustrad w zakresie bezpiecze+stwa<
- wysoko'( od poziomu posadzki wyko+czonej< 110,0 cm;
- wysuni!cie balustrad poza ko+cow" lini! schodów -pochylni) – 30 cm;
- odleg*o'( od 'cian, do których s" mocowane - 5 cm;
DANE WYKONAWCZE:
S)UPEK - RURA Ø?0 x 2,0 mm,
POCHWYT - RURA Ø?0 x 2,0 mm
ROZETY MONTAQOWE Ø100 x 10,0 mm
WYSOKO$% POCHWYTU 110 cm
TRALKA POZIOMA -PR#T LUB RURKA5 Ø10,0 mm,
DOPUSZCZA SI# 10] TOLERANCJE PARAMETRÓW
ROZSTAW OSIOWY ELEMENTÓW NA PODSTAWIE WYMIAROWANIA NA RYSUNKACH
PRZED WYKONANIEM BALUSTRAD, POR#CZY I POCHWYTÓW NALEQY SPRAWDZI% WYMIARY
POWYKONAWCZE BUDYNKU I ODPOWIEDNIO SPRAWDZI% LUB SKORYGOWAC
WYMIAROWANIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW
MATERIA) BALUSTRAD, POR#CZY, POCHWYTÓW<
STAL NIERDZEWNA - KWASOODPORNA - AISI 316 (1.4571, AISI 316, V4A)
NA BALUSTRADY I POR#CZE WEWN#TRZNE DOPUSZCZA SI#
STAL NIERDZEWN: - AISI 304 (1.4301, AISI 304, V2A)
POWIERZCHNIA: SZLIFOWANA K320 (SATYNA) I POLEROWANA
Szczegó*owe rozwi"zania i informacje techniczne dotycz"ce ok*adzin elewacyjnych zamieszczono
na rysunkach:
- RYSUNEK NR 27 - ELEMENTY ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
BALUSTRADY I POR#CZE WEWN#TRZNE · RZUTY I PRZEKROJE · skala 1:30;
- RYSUNEK NR 28 - ELEMENTY ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
BALUSTRADY I POR#CZE WEWN#TRZNE · PRZEKROJE · skala 1:30;
- RYSUNEK NR 29 - ELEMENTY ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
BALUSTRADY I POR#CZE ZEWN#TRZNE
WEJ$CIE ZACHODNIE WZ / WEJ$CIE PO)UDNIOWE WPD · skala 1:25;
- RYSUNEK NR 30 - ELEMENTY ROZWI:ZAV BUDOWLANYCH
BALUSTRADY I POR#CZE ZEWN#TRZNE
WEJ$CIE PÓ)NOCNE WPN / WEJSCIE WSCHODNIE WW · skala 1:25;
5.43. Sufity podwieszane
Projekt techniczny nie obejmuje projektu aran&acji wn!trz.
Dla potrzeb realizacji inwestycji zosta* opracowany projekt rozk*adu standardowych sufitów podwieszanych
(gipsowo-kartonowych, o module 60x60 cm) w celu rozmieszczenia o'wietlenia pomieszcze+.
Decyzj! o monta&u sufitów podwieszanych podejmie Inwestor.
Wyj"tkiem jest sufit podwieszany w sali operacyjnej na parterze, dla którego winien zosta( opracowany
odr!bny projekt, obejmuj"cy szczegó*owe rozwi"zania techniczno-materia*owe.
Sufit sk*ada si! z podwieszonych osobno modu*ów -108,?7x108,?7/ 108,?7x106,33 / 108,57x130,00),
przeziernych (rastrowych) i pe*nych, tworz"cych uk*ad szachownicowy.
Ok*adziny sufitów oraz sufity podwieszone nale&y wykonywa( z materia*ów niepalnych lub niezapalnych,
niekapi"cych i nieodpadaj"cych pod wp*ywem ognia.
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5.44. Posadzki ceramiczne zewn&trzne
Schody i spoczników oraz posadzka pochylni wy*o&one p*ytkami gresowymi antypo'lizgowymi.
Stopnie schodów i posadzka pochylni p*ytkami schodowymi, ryflowanymi.
Kolorystyka: jasnoszara, jednolita - nienakrapiana, dostosowana odcieniem do ok*adzin z betonu
architektonicznego 'cian parteru.
5.45. Posadzki ceramiczne wewn&trzne
Projekt techniczny nie obejmuje projektu aran&acji wn!trz.
Projekt zak*ada wyko+czenie wszystkich posadzek w budynku p*ytkami ceramicznymi.
Wskazane jest:
- w pomieszczeniach biurowych i w hallach wy*o&enie posadzek p*ytkami o formacie 60x60 cm;
- w pozosta*ych pomieszczeniach stosowanie p*ytkami o formacie 30x30 cm
Faktura< jednolita, matowa lub szkliwiona z pow*ok" antypo'lizgow";
Kolorystyka: jasnoszara, jednolita - nienakrapiana.
5.46. Ok,adziny ceramiczne 'cian wewn&trznych
Projekt techniczny nie obejmuje projektu aran&acji wn!trz.
Zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami, zak*ada si! wy*o&enie 'cian p*ytkami ceramicznymi
w nast!puj"cych pomieszczeniach:
- sanitarnych i gospodarczych,
- jadalni i w aneksach kuchennych,
- kot*owni,
do wysoko'ci minimum 200 cm od poziomu posadzki.
Wskazane jest:
- licowanie 'cian p*ytkami o formacie prostok"tnym min. 1?x30 do max. 30x60 cm
- wy*o&enie posadzek p*ytkami o formacie 30x30 cm.
5.47. Ok,adziny ceramiczne - zalecenia
15 Ceramika 'cienna<
- dobra( szeroko'ci fug na posadzkach i 'cianach tak, aby linie fug pokrywa*y si!;
- nie uk*ada( p*ytek przyklejaj"c „ka&d" z osobna”. nale&y przygotowywa( równe, du&e p*aszczyzny klejenia,
klej rozprowadza( grzebieniem 4-?5 mm. przed na*o&eniem kleju *at" i poziomic" sprawdzi( poziomy,
a nierówno'ci pod*o&a pokry( i wyrówna( odpowiedni" szpachl";
- p*ytki powinny by( klejone na czystym, równym i mocnym pod*o&u z u&yciem krzy&yków.
2) Posadzki z p*ytek ceramicznych<
- posadzki zwyk*e z p*ytek ceramicznych o wytrzyma*o'ci na 'ciskanie nie mniejszej ni& 12 Mpa,
oczyszczone z py*u oraz *uszcz"cych si! cz!'ci.
- niezb!dne spadki pod*óg w pomieszczeniach z kratkami wpustowymi - min.0,?], wyrobione w pod*o&u.
3) Spoinowanie ok*adzin ceramicznych<
- szeroko'( spoiny na 'cianach i posadzkach: 2-3 mm.
4) Uwagi:
- podczas uk*adania p*ytek ceramicznych temperatura w pomieszczeniu nie powinna by( ni&sza
ni& ? stopni C -przy zaprawie na kitach krzemianowych lub z &ywic syntetycznych 15 stopni C).
- do przyklejania oraz do spoinowania stosowa( gotowe kleje i masy spoinowe, wodoodporne, wodochronne
i wodoszczelne [np. QUICKMIX, CAPAROL, CERESIT].
- nierówno'ci powierzchni posadzki mierzone jako prze'wity mi!dzy dwumetrow" *at" a posadzk"
nie powinny wynosi( wi!cej ni& 2 mm na ca*ej d*ugo'ci *aty i ±? mm na ca*ej d*ugo'ci lub szeroko'ci
posadzki.
- posadzki po umyciu wod" dodatkowo nale&y zmy( ?] roztworem kwasu solnego lub gotowymi
preparatami do zmywania zanieczyszcze+.
5.48. Tynki 'cian i sufitów w pomieszczeniach
W budynku zaprojektowano:
· tynki cementowo – wapienne kat. I}, trójwarstwowe, doborowe -na murach i betonach bez osiatkowania5,
wykonane na ods*oni!tych i malowanych 'cianach oraz na sufitach i nadpro&ach, wyko+czone g*adzi"
cementowo-gipsow".
· Tynki pospolite cementowo – wapienne kat. I}, trójwarstwowe, kat. III, na 'cianach pod ok*adziny
ceramiczne
Tynki trójwarstwowe sk*adaj" si! z obrzutki, narzutu i g*adzi. W odró&nieniu od tynków pospolitych
trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu s" tynkami
doborowymi (kat. IV),
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Tynki trójwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu g*adzi, tzw. tynki wypalane mog" by(
wykonane w pomieszczeniach mokrych.
Przed przyst"pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by( zako+czone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o'cie&nice drzwiowe
i okienne oraz wbudowane meble o ile s" wstawiane w nieotynkowane wn!ki.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si! osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków.
Zaleca si! przyst!powanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu 'cian
betonowych, tj. po up*ywie 4 – 6 miesi!cy po zako+czeniu robót stanu surowego.
Narzut tynków wewn!trznych nale&y wykonywa( wed*ug pasów lub listew kierunkowych.
0
Tynki nale&y wykonywa( w temperaturze nie ni&szej ni& \? C i pod warunkiem, ze w ci"gu doby nie nast"pi
spadek poni&ej zera. W ni&szych temperaturach mo&na wykonywa( tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich 'rodków zabezpieczaj"cych zgodnie z ITB.
Zaleca si! chroni( 'wie&o wykonane tynki zewn!trzne w ci"gu pierwszych dwóch dni przed
nas*onecznieniem d*u&szym ni& 2 godziny dziennie. Nale&y je os*ania( matami, daszkami lub w inny
odpowiedni sposób.
W okresie wysokich temperatur 'wie&o wykonane tynki cementowe, cementowo – wapienne i wapienne
powinny by( w czasie wi"zania i twardnienia, tj. w ci"gu jednego tygodnia, zwil&ane wod".
5.49. Roboty malarskie
$ciany pomieszcze+ nie licowane ceramik" oraz sufity, belki, nadpro&a wewn!trzne b!d" malowane.
Nale&y stosowa( farby trwa*e, odporne na 'cieranie i zmywalne oraz o w*a'ciwo'ciach bakteriobójczych,
przeznaczone odpowiednio do stosowania w pomieszczeniach suchych / wilgotnych / zaparowanych oraz
intensywnie u&ytkowanych. Malowanie nale&y przeprowadzi( po uprzednim oczyszczeniu, przygotowaniu
i zagruntowaniu pod*o&a.
Zak*ada si! 2-krotne malowanie 'cian, sufitów i podci"gów. Kolorystyka – kolor bia*y satynowy, pó*mat.
Zak*ada si! równie&, &e malowanie wielobarwne zostanie przeprowadzone po okresie 2-3 lat od oddania
obiektu do u&ytkowania, co umo&liwi likwidacj! ewentualnych rys i sp!ka+ dylatacyjnych, uszkodze+ b"d>
zabrudze+ technologicznych.
Elementy stalowe nale&y malowa( farbami antykorozyjnymi w technologii zalecanej przez producenta farb.
Proponuje si! stosowanie do tynków i p*yt GK farb wybranych alternatywnie z oferty CAPAROL<
- farby do stosowania wewn!trznego oraz zewn!trzno-wewn!trznego;
- farby akrylowe (dyspersyjne), przeznaczone do wykonywania odpornych na zmywanie,
dobrze kryj"cych pow*ok;
- farby z &ywic do wykonywania pow*ok na powierzchniach nara&onych na pojawienie si! ple'ni;
- farby na bazie krzemianów do wykonywania trwa*ych, odpornych na zmywanie dobrze kryj"cych pow*ok;
- materia*y gruntuj"ce -podk*adowe5 do farb.
Uwaga:
Dobór technologiczny farby i podk*adu - spo'ród ni&ej wymienionych produktów - nale&y przed z*o&eniem
zamówieniem skonsultowa( z doradc" technicznym producenta.
1) Przygotowanie pod*o&a
Pod*o&a mineralne, takie jak tynki cementowe i cementowo - wapienne oraz beton:
· nie malowane tynki wapienne zasadniczo powleka( materia*ami krzemianowymi -Sylitol5
lub silikonowymi (AmphiSilan);
· drobne ubytki uzupe*ni( mas" szpachlow";
· miejsca naprawiane musz" by( dobrze zwi"zane i wyschni!te;
· nowe tynki pozostawi( bez malowania, w zale&no'ci od pory roku i temperatury, od 2 do 4 tygodni;
· zabrudzone, p*aszcz"ce i pyl"ce tynki oczy'ci( na ca*ej powierzchni przez zmycie, szczotkowanie
lub spryskiwanie wod" pod wysokim ci'nieniem;
· beton oczy'ci( gor"c" wod" pod wysokim ci'nieniem;
· kreduj"ce, wycieraj"ce si! powierzchnie oczy'ci( przez zmycie, szczotkowanie lub spryskiwanie gor"c"
wod" pod wysokim ci'nieniem.
2) Gruntowanie
· bardzo porowate, nasi"kliwe, lekko p*aszcz"ce tynki nale&y zagruntowa(;
· na silnie p*aszcz"cych, pyl"cych tynkach oraz na s*abo ch*on"cych, wzgl!dnie g*adkich powierzchniach
nale&y stosowa( odpowiedni podk*ad;
· pod*o&e musi by( suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszaj"cych przyczepno'(;
· nowe tynki pozostawi( bez malowania, w zale&no'ci od pory roku i temperatury, od 2 do 4 tygodni;
· miejsca naprawiane musz" by( dobrze zwi"zane i wyschni!te;
· zabrudzenia usun"( przez zmycie lub szczotkowanie;
· pozosta*o'ci 'rodka antyadhezyjnego zmy( ca*kowicie wod" z dodatkiem detergentów;
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· pyl"ce i p*aszcz"ce substancje nale&y usun"(;
· na mocnych, normalnie nasi"kliwych tynkach gruntowanie nie jest konieczne;
· na mocno porowatych, lekko p*aszcz"cych, nasi"kliwych tynkach stosowa( podk*ad;
· powierzchni betonowych nie trzeba gruntowa(;
· pod*o&a nienasi"kliwe -np. szk*o, &eliwo5 nie wymagaj" gruntowania.
3) Roboty malarskie
Roboty malarskie na zewn"trz i wewn"trz budynku powinny by( wykonane dopiero po wyschni!ciu tynków
i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo&na wykonywa( po ca*kowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w 'cianach.
Wewn"trz budynku pierwsze malowanie 'cian i sufitów mo&na wykonywa( po zako+czeniu robót
poprzedzaj"cych<
- po ca*kowitym uko+czeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodoci"gowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. -bez za*o&enia zewn!trznych przykryw kontaktów,
w*"czników lub opraw5, z wyj"tkiem przyklejania ok*adzin -np. tapet5, za*o&enia ceramicznych urz"dze+
sanitarnych -bia*y monta&5 oraz armatury o'wietleniowej -w*"czniki, lampy, itp.5,
- wykonaniu podk*adu pod wyk*adziny pod*ogowe,
- dopasowaniu oku( i wyregulowaniu 'lusarki okiennej oraz 'lusarki i stolarki drzwiowej.
Drugie malowanie mo&na wykona( po<
- wykonaniu tzw. bia*ego monta&u,
- po u*o&eniu posadzek -z wyj"tkiem posadzek z tworzyw sztucznych)
- po oszkleniu okien, na'wietli, je&eli nie by*a to stolarka fabrycznie wyko+czona -konfekcjonowana5.
Roboty malarskie powinny by( wykonywane w temperaturze nie ni&szej ni& \? stopni C i nie wy&szej
ni& \22 stopnie C.
Roboty malarskie na zewn"trz budynku nie powinny by( wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nas*onecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
5.50. Armatura – wyposa%enie sta,e pomieszcze/ sanitarnych ogólnodost&pnych
Podstawowe wyposa&enie i rozmieszczenie armatury w pomieszczeniach sanitarnych pokazano
na rysunkach projektu. Obejmuje ono:
- WC damski (pomieszczenie powtarzalne na 3 kondygnacjach): 2 umywalki, 1 muszla kompaktowa;
- WC m!ski (pomieszczenie powtarzalne na 3 kondygnacjach): 1 umywalka, 1 pisuar, 1 muszla kompaktowa;
- akcesoria dodatkowe w pomieszczeniach sanitarnych< dozowniki myd*a, pojemniki na r!czniki papierowe,
pojemniki na papier toaletowy, suszarki do r"k, 'mietniczki.
- zakres wyposa&enia do uzgodnienia z Inwestorem.
Armatura o wymiarach standardowych dla osób doros*ych, miski ceramiczne (porcelit), zalecane pokrycie
specjaln" pow*ok" uszlachetnion", deski wc z duroplastu.
Umywalki z postumentem lub umywalki bezsyfonowe, o wymiarach nie przekraczaj"cych
?? -szeroko'(0 x 40 -g*!boko'(5, umo&liwiaj"cych maksymalnie mo&liw" przestrze+ manewrow".
Kolorystyka armatury - kolor bia*y.
5.51. Armatura – wyposa%enie sta,e pomieszcze/ sanitarnych dla osób NPS
WC dla osób NPS -pomieszczenie powtarzalne na 3 kondygnacjach): 1 umywalka, 1 pisuar, 1 muszla
kompaktowa; wszystkie urz"dzenia wyposa&one w uchwyty i por!cze dla niepe*nosprawnych, na 'cianie
lustro uchylne z regulowanym k"tem nachylenia.
Na drzwiach zamontowany szeroki uchwyt pod klamk", umieszczon" na wysoko'ci nie mniejszej ni& 80 cm.
Akcesoria w WC dla osób NPS mocowane na wysoko'ci umo&liwiaj"cej swobodny dost!p do nich osobom
poruszaj"cym si! na wózku oraz apteczka – umieszczona w dost!pnym miejscu, na wysoko'ci nie wi!kszej
ni& 120 cm od posadzki.
Miski ust!powe:
- odleg*o'( WC dla niepe*nosprawnych od tylnej 'ciany powinna by( nie mniejsza ni& 70 cm.
- oparcie dla pleców powinno znajdowa( si! w odleg*o'ci ?? cm za przedni" kraw!dzi" miski ust!powej.
- deska powinna by( przytwierdzona i osadzona na misce tak, aby nie wygina*a si! w czasie przesiadania
z wózka na sedes.
- zalecana wysoko'( miski to 4?-50 cm, istotne jest, aby poziomy miski i siedziska wózka by*y takie same –
w tym celu stosuje si! elementy reguluj"ce poziom, np. nak*adki na siedziska.
- przysedesowe uchwyty u*atwiaj"ce siadanie.
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- przycisk do sp*ukiwania powinien by( zainstalowany z boku -wygodnym rozwi"zaniem s" automatyczne
systemy sp*ukuj"ce5;
- przycisk urz"dzenia sp*ukuj"cego powinien znajdowa( si! na wysoko'ci nie wi!kszej ni& 120 cm licz"c
od poziomu posadzki; sp*uczka nie mo&e by( uruchamiana za pomoc" nogi.
- wysoko'( monta&u pojemnika na papier toaletowy powinna wynosi( 100-120 cm licz"c od poziomu
posadzki.
- odleg*o'( dozownika do r!czników papierowych od tylnej 'ciany toalety< 70-90 cm.
- wysoko'( monta&u wspomagaj"cego uchwytu uchylnego< 80-85 cm.
- przycisk alarmowy – powinien by( usytuowany w zasi!gu r!ki osoby korzystaj"cej z sedesu.
Umywalki:
- wysoko'( zawieszenia< spód umywalki musi znajdowa( si! powy&ej kolan osoby siedz"cej na wózku
(min. 70 cm);
- wysoko'( blatu umywalki -górna kraw!d>5< 8? cm;
- wysoko'( monta&u dolnej obudowy (syfon, stela&5< min. 6? cm -ew. umywalki bezsyfonowe5;
- wygodna szeroko'( komory umywalki< 60-70 cm;
- wygodna g*!boko'( komory umywalki< ?0-60 cm;
- wysoko'( monta&u wspomagaj"cego uchwytu uchylnego: 80-85 cm;
- wysoko'( lustra< nie wy&ej ni& 100 cm od poziomu posadzki;
- nie zaleca si! stosowania postumentów lub pó*postumentów;
- baterie uruchamiane d>wigni", przyciskiem lub sensorem elektronicznym (baterie bezdotykowe),
z przed*u&on" wylewk", wyposa&one w termostat lub te& czujnik optoelektroniczny
-dla osób z niedow*adem d*oni5;
- pod*"czenie ciep*ej wody i odp*yw umywalki powinny by( izolowane termicznie b"d> instalowane w sposób
uniemo&liwiaj"cy bezpo'redni do nich dost!p.
Instalacja elektryczna:
- gniazda elektryczne powinny by( wyposa&one w hermetyczn" klapk! zabezpieczaj"c" przed
dostaniem si! wody i znajdowa( si! w odleg*o'ci od >ród*a wody nie mniejszej ni& 60 cm.
- wysoko'( monta&u gniazd zawiera si! w przedziale 40-110 cm od poziomu pod*ogi.
Bezpiecze+stwo<
- wszystkie elementy wyposa&enia, akcesoria i przybory musza posiada( nieostre, g*adkie kszta*ty.
Elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniaj"ce ognia.
Nie przewiduje si! obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych -korytarzy5
W strefach po&arowych ZL stosowanie do wyko+czenia wn!trz materia*ów i wyrobów *atwo zapalnych,
których produkty rozk*adu termicznego s" bardzo toksyczne lub intensywnie dymi"ce, jest zabronione.
Przyj!te rozwi"zania technologiczno-materia*owe w zakresie izolacyjno'ci cieplnej przegród budowlanych,
pod*óg i posadzek na gruncie, stropów, stropodachu i dachu odpowiadaj" wymogom okre'lonym
w obowi"zuj"cych przepisach budowlanych.
Przyj!te rozwi"zania budowlane w zakresie izolacyjno'ci akustycznej oparte zosta*y na parametrach
deklarowanych przez producentów w celu spe*nienia wymaga+ przepisów i norm, w tym<
PN-87/B-02151/02 oraz PN-B-02151-3:1999 – Akustyka budowlana.
Ochrona przed ha*asem pomieszcze+ w budynkach.
5.52. Uwagi dotycz-ce materia,ów i wyrobów budowlanych
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale&y stosowa( wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o w*a'ciwo'ciach u&ytkowych
umo&liwiaj"cych zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spe*nienie wymaga+ podstawowych.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s"<
a) wyroby budowlane, w*a'ciwie oznaczone, dla których zgodnie z odr!bnymi przepisami<
- wydano certyfikat na znak bezpiecze+stwa, wykazuj"cy, &e zapewniono zgodno'( z kryteriami
technicznymi okre'lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w*a'ciwych przepisów
i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegaj"cych tej certyfikacji,
- dokonano oceny zgodno'ci i wydano certyfikat zgodno'ci lub deklaracj! zgodno'ci z Polsk" Norm"
lub z aprobat" techniczn" - w odniesieniu do wyrobów nie obj!tych certyfikacj" - maj"cych istotny wp*yw
na spe*nienie co najmniej jednego z wymaga+ podstawowych,
b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj"cych istotnego wp*ywu na spe*nianie
wymaga+ podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed*ug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej.
Ustalenia dotycz"ce rozwi"za+ zamiennych - równowa&nych zamieszczono w cz!'ci
III. KLAUZULA PROJEKTOWA.
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6. O p is r oz w i-z a/ ko nst ru kc yj n ych
Opis rozwi"za+ konstrukcyjnych zamieszczono w<
TOM 4: Bran&a konstrukcyjna · Cz!'( opisowa i rysunkowa.

=. Roz w i -z a ni a budo w lano - i nstal a c yjn e
Rozwi"zania budowlane - instalacyjne s" przedmiotem odr!bnych projektów bran&owych.
8. Wa run k i d o ko rz ys tani a z ob ie kt u u% yt e cz no ' ci pub li cz n ej
p rz ez o so b y ni ep e , nosp r aw ne
Rozwi"zania projektowe zapewniaj" niezb!dne warunki do korzystania z obiektu u&yteczno'ci publicznej
jakim jest budynek Urz!du Gminy przez osoby niepe*nosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji
o prawach osób niepe*nosprawnych, sporz"dzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze.
a5 wej'cia do budynku<
przy obu wej'ciach od strony elewacji szczytowych zaprojektowano pochylnie dla osób NPS
na zewn"trz, bez przekrycia, o d*ugo'ci ?,0 m<
- o nachyleniu 6] przy ró&nicy wysoko'ci 30 cm oraz
- o nachyleniu 6,6] przy ró&nicy wysoko'ci 33 cm
- zastosowano obustronne por!cze, umieszczone na wysoko'ci 0,7? i 0,9 m od p*aszczyzny ruchu.
b5 komunikacja wewn!trzna pionowa<
w budynku przewidziano monta& d>wigu osobowego dostosowanego parametrami dla osób
poruszaj"cych si! na wózkach
c) sanitariaty:
na ka&dej kondygnacji zaprojektowano osobny WC dla osób NPS wyposa&ony w odpowiednie
urz"dzenia u*atwiaj"ce samodzielne korzystanie z sanitariatów.
d5 drzwi wewn!trzne i zewn!trzne:
w budynku zaprojektowano drzwi zewn!trzne i wewn!trzne o szeroko'ci w 'wietle o'cie&nicy
co najmniej 90 cm.
9. G eot ech ni cz n e w a r unk i i spo sób po s ado w ieni a o bi e kt u bu do w laneg o
9. 1. Pod staw a p raw n a
rozporz"dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2? kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych -Dz. U. 2012 poz. 4635
9. 2. O p ini a g eot ech ni cz n a
Opinia geotechniczna, dokumentacja bada+, pod*o&a gruntowego oraz projekt geotechniczny
zosta*y zamieszczone w cz!'ci E Opisu.
Dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn.< Budowa budynku urz!du gminy wraz z budow"
infrastruktury towarzysz"cej w miejscowo'ci Gostynin przy ulicy Bierzewickiej, na dzia*ce nr ew. 1302/2”
Urz"d Gminy Gostynin przekaza* opracowan" w 2016 roku opini! geotechniczn" pn.<
„Dokumentacja bada+ pod*o&a gruntowego i Projekt geotechniczny dla projektu budynku Urz!du Gminy
przy ul. Bierzewickiej dzia*ki nr 1302/1 i nr 1302/2 w Gostyninie”
przez< Zak*ad Us*ug Geologicznych =Geotechnika= 91-432 )ód&, ul. Wojska Polskiego ??/61
mgr St. Pietrusiewicz, upr. geolog, nr 070461, )ód>, luty 2016 r.
Opini! opracowano na podstawie ww. rozporz"dzenia.
Celem opinii by*o zebranie dost!pnych informacji geotechnicznych *"cznie z cechami geologicznymi pod*o&a
oraz przedstawienie oceny zebranych danych, a tak&e rozpoznanie budowy geologicznej pod*o&a i
stosunków wodnych dla oceny geotechnicznych warunków posadowienia budynku.
Opracowanie zosta*o wykonane w 2016 r. na potrzeby realizacji budynku Urz!du Gminy Gostynin, którego
ówczesny projekt przewidywa* budow! 3 kondygnacyjnego, podpiwniczonego obiektu o konstrukcji murowej.
Przedmiotowy projekt zak*ada budow! budynku o porównywalnych parametrach (3 kondygnacje,
za wyj"tkiem podpiwniczenia) i analogicznych rozwi"zaniach budowlano-materia*owych oraz lokalizacj!
w tym samym miejscu dzia*ki, co pozwala przyj"( wnioski przedstawione w Opinii geotechnicznej
za wiarygodn" podstaw! do wykonania nowej dokumentacji budowlano-konstrukcyjnej.
Bior"c pod uwag! porównywalne parametry techniczne obiektu oraz miejsce lokalizacji i stwierdzone
badaniami proste warunki gruntowe pod*o&a, inwestycj! zalicza si! do II kategorii geotechnicznej.
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9. 3. G eot ec hni cz n a c ha ra kt e r yst yk a pod ,o % a
Warunki gruntowe nale&y oceni( jako proste, poniewa& w pod*o&u wyst!puj" grunty no'ne - piaski
wodnolodowcowe pod'cielone glin" morenow". Osady te przykryte s" cienk" warstw" gruntów nasypowych.
Nasypy niebudowlane maj" mi"&szo'( 0,? - 0,8m. S" to nasypy glebowe z domieszk" piasku,
kamieni i gruzu. Grunty te w ca*o'ci zaliczono do niebudowlanych.
Piaski wodnolodowcowe zalegaj" pod nasypami warstw" o mi"&szo'ci przewa&nie 1,? - 2,0m.
S" one wykszta*cone g*ównie jako piaski drobne i tylko lokalnie jako piaski 'rednie.
Jak wynika z sondowania dynamicznego DPL grunty te znajduj" si! w stanie 'rednio zag!szczonym
o stopniu zag!szczenia ID[0.??. Piaski stanowi" warstw! geotechniczn" I.
9. 4. O p is w a run ków w odn ych
Ci"g*y poziom wody gruntowej wyst!puje w piaskach le&"cych na glinie. Woda ma zwierciad*o swobodne,
które w czasie bada+ znajdowa*o si! na g*!boko'ci 1,6 - 1,8 m od powierzchni terenu.
Nale&y przewidywa(, &e podczas wiosennych roztopów i po d*ugotrwa*ych deszczach lustro wody
okresowo mo&e si! podnosi( o 0,3 - 0,5m.
9. 5. W n ios k i O pin ii g eot ec hni cz n ej
Projektowany budynek, zaliczony do II kategorii geotechnicznej, posadowiony b!dzie w prostych warunkach
gruntowych. Budynek proponuje si! posadowi( na g*!boko'ci ca 1,2m poni&ej powierzchni terenu, tj. ponad
maksymalnym poziomem zwierciad*a wody gruntowej.
Pod*o&e stanowi( b!d" jednorodne grunty no'ne - piaski drobne o ID=0.55.
Warunki wodne w pod*o&u s" ma*o korzystne dla podpiwniczenia budynku.
Ewentualne piwnice musz" by( p*ytkie, tak aby ich posadzka znajdowa*a si! nie g*!biej, ni& 1,0m ppt.
Przypowierzchniowa warstwa nasypów glebowych nie mo&e stanowi( bezpo'redniego pod*o&a nawierzchni
parkingów. Nale&y wykona( cz!'ciow" wymian! nieno'nych nasypów na podsypki z zag!szczonego piasku.
9. 6. I nfo rm ac j a o spo sob ie po s adow ie ni a obi ekt u b udow la ne go
Na podstawie analizy wyst!puj"cych warunków gruntowo-wodnych i projektu geotechnicznego
przyj!to posadowienie bezpo'rednie za pomoc" stóp i *aw fundamentowych.
W odniesieniu do projektowanego ukszta*towania terenu parametry wynosz" odpowiednio<
- poziom posadowienia posadzki parteru ± 0,00 = 92,30 m npm.
- poziom posadowienia *aw fundamentowych - 2,07 ppt. = 90,23 m npm.
- 'redni ustabilizowany poziom wód gruntowych - 2,37 ppt. = 89,93 m npm.
- max okresowo podniesiony poziom wód gruntowych -1,87 = 90,43
Pod*o&e stanowi( b!d" jednorodne grunty no'ne – piaski drobne o ID=0,55.
Grunty spoiste nale&y zabezpieczy( przed negatywnym wp*ywem wód opadowych i podziemnych
– ryzyko uplastycznienia gruntu. Ewentualnie naruszone partie gruntu spoistego nale&y usun"(
z pod*o&a zast!puj"c ubytki chudym betonem.
Zaleca si! odbiór wykopów fundamentowych przez uprawnionego geologa/geotechnika.
Zgodnie z ww. rozporz"dzeniem, w powi"zaniu z udokumentowan" budow" geologiczn" oraz warunkami
realizacji, projektowany budynek i urz"dzenia zaliczaj" si! do II kategorii geotechnicznej.
Dla projektowanego budynku przewidziano posadowienie bezpo'rednie na &elbetowych *awach
fundamentowych tworz"cych ruszt oparty na warstwie no'nej pod*o&a.
Szeroko'( poszczególnych *aw uzale&niona od przy*o&onych obci"&e+ i szeroko'ci 'cian fundamentowych.
Poziom posadowienia *aw -2,12 m ppp, ich wysoko'( 0,4?m.
W obszarze pod szybem windowym i portalem wej'ciowym zaprojektowano zespolone z rusztem
fundamentowym p*yty &elbetowe.
Pod samodzielnymi pionami wentylacyjnymi zaprojektowano fragmenty *aw o szeroko'ci 0,60m i
odpowiedniej d*ugo'ci. W miejscach po*"czenia rusztu fundamentowego z &elbetowymi elementami
pionowymi -s*upy, 'ciany, itp.5 z *aw fundamentowych wystawiono startery pr!towe.
Ca*o'( fundamentów wykonywa( na podk*adzie z betonu podk*adowego C12/1? o grubo'ci minimum 10cm.
Wszelkie przeg*!bienia lub naruszenia struktury gruntu poni&ej poziomu projektowanych fundamentów
9. 7. Ter en lo k al iz ac ji inw est yc j i n i e je st po ,o% on y na ob sz arz e e ks plo ata c ji
gó rni cz ej .
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V. WAR U NK I O CH RO NY P RZ E CIW PO * AR O W E J
Obiekt budowlany wraz ze zwi"zanymi z nim urz"dzeniami budowlanymi nale&y, bior"c pod uwag!
przewidywany okres u&ytkowania, projektowa( i budowa( w sposób okre'lony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniaj"c spe*nienie
wymaga+ podstawowych dotycz"cych<
a. bezpiecze+stwa konstrukcji,
b. bezpiecze+stwa po&arowego,
c. bezpiecze+stwa u&ytkowania,
d. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 'rodowiska,
e. ochrony przed ha*asem i drganiami,
f. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji u&ytkowania energii.
Budynek zosta* zaprojektowany i b!dzie wykonany w sposób zapewniaj"cy tak aby w razie po&aru<
a. no'no'( konstrukcji zosta*a zachowana przez okre'lony czas,
b. powstawanie i rozprzestrzenianie si! ognia i dymu w nim by*o ograniczone,
c. rozprzestrzenianie si! ognia na s"siednie obiekty budowlane by*o ograniczone;
d. osoby znajduj"ce si! wewn"trz mog*y opu'ci( obiekt budowlany lub by( uratowane w inny sposób;
e. uwzgl!dnione by*o bezpiecze+stwo ekip ratowniczych.

1. Inf or m ac je o pow ie rz c hni 0 w yso ko 'c i i li cz bi e k ond ygn a cj i.
Budynek Urz!du Gminy zosta* zaprojektowany jako obiekt budowlany trzykondygnacyjny,
bez podpiwniczenia, kryty stropodachem z nadbudow" do'wietlaj"c".
Zgodnie z § 8 pkt 2 rozporz"dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada( budynki i ich usytuowanie -Dz. U. 2019 poz. 106? z pó>n. zm..5
zwanym dalej w skrócie< r.w.t.b., budynek zalicza si! do 'redniowysokich -SW5 – ponad 12 m do
2? m w*"cznie nad poziomem terenu.

Szczegó,owe warunki techniczne:
· Parametry wysoko'ciowe budynku zgodnie z § 6 r.w.t.b.<
wysoko'( budynku [ 13,93 m,
-od poziomu terenu przy najni&ej po*o&onym wej'ciu do budynku do najwy&ej po*o&onego punktu
stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajduj"cego si! bezpo'rednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi -nadbudowa do'wietlaj"ca5;
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· Powierzchnia zabudowy
- powierzchnia zabudowy (bez oblicowania elewacji parteru) = 661,45 m2
powierzchnia zabudowy budynku z oblicowaniem elewacji parteru = 664,70 m2
- powierzchnia zabudowana przy budynku -wej'cia5 [ 73,30 m2
razem powierzchnia zabudowy i zabudowana = 738, 00 m2
· Powierzchnia ca*kowita budynku (PC):
- parter = 664,70 m2
- 1 pi!tro [ 671,63 m2
- 2 pi!tro [ 671,63 m2
razem PC = 2007,96 m2
· Powierzchnia u&ytkowa budynku -PU5<
- parter = 561,53 m2
- 1 pi!tro [ 542,59 m2
- 2 pi!tro [ 491,98 m2
razem PU = 1596,10 m2
· Powierzchnia wewn!trzna -wed*ug PN-ISO 9836:2015)
- parter = 602,76 m2
- 1 pi!tro [ 602,46 m2
- 2 pi!tro [ ?90,99 m2
razem PW = 1796,21m2
· Powierzchnia stropodachu brutto w obrysie 'cian zewn!trznych z wy*"czeniem nad'wietla
Pstbr = 551,97 m2
· Powierzchnia stropodachu /netto/ z wy*"czeniem 'cian zewn!trznych, nad'wietla i bloków instalacyjnych
Pstn = 394,19 m2
· Pokrycie stropodachu - dach /netto/
Pdn = 392,34 m2
· Powierzchnia dachu nad'wietla netto (bez bloków wentylacyjnych)
Pd = 129,66 m2
· Powierzchnia koryt rynnowych na poziomie stropodachu *"cznie koryta /z obróbk" blacharsk"/
Pk = 41,33 m2
· Kubatura
- parter = 2127,04 m3
- pi!tra [ ?473,78 m3
- nad'wietle [ 311,04 m3
- portal = 122,40 m3
- stropodach = 480,02 m3
razem K = 8514,28 m3
· liczba kondygnacji nadziemnych - 3;
· liczba kondygnacji podziemnych - 0 (budynek niepodpiwniczony);
· Wymiary budynku w poziomie parteru / w poziomie pi!ter /
- elewacja zachodnia frontowa
bez oblicowania = 43,86, z oblicowaniem [ 43,92 m / pi!tra [ 44,06 m /
- elewacja wschodnia
bez oblicowania [ 39,74, z oblicowaniem [ 39,80 m / pi!tra [ 39,94 m /
- elewacja po*udniowa
bez oblicowania [ 14,?8, z oblicowaniem [ 14,64 m / pi!tra [ 14,77 m /
- elewacja pó*nocna
bez oblicowania [ 17,6?, z oblicowaniem [ 17,71 m / pi!tra [ 17,86 m /
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2. Ch ar a kt er ys t yk a z a gro% en ia po% a row ego 0 w t ym pa ra me tr y po % ar ow e
m ate r ia ,ów ni eb ez p ie cz n yc h p o% a row o0 z ag ro% eni a w yni ka j -c e z p ro c es ów
te chn olo gi cz n yc h o raz w z a le % no 'c i od p otrz eb ch a r akt e r yst y ka po% a rów
prz yj &t yc h do c el ó w proj e ktow ych.
W budynku Urz!du Gminy b!d" znajdowa*y si!
- pomieszczenia pracy biurowej i obs*ugi interesantów;
- pomieszczenia socjalne, gospodarcze i sanitarne;
- sala konferencyjna o pojemno'ci do ?0 osób -1 pi!tro5;
- pokój konferencyjny o pojemno'ci do 1? osób -parter5;
- pomieszczenie kot*owni gazowej -parter5;
- pomieszczenie wodomierza z zestawem hydroforowym (parter);
- pomieszczenie rozdzielni EE i Tel.-kom. (parter);
- pomieszczenie serwerowni -2 pi!tro5;
- pomieszczenia archiwum -2 pi!tro5;
Materia*em niebezpiecznym po&arowo wykorzystywanym w obiekcie b!dzie gaz ziemny doprowadzony
do urz"dze+ ogrzewczych - kot*a gazowego z zamkni!ta komor" spalania o mocy 90 KW.
W,a'ciwo'ci fizyczne i chemiczne gazu ziemnego:
Wygl"d

gaz bezbarwny

Zapach

gaz bezwonny – do celów komunalnych
sztucznie nawaniany w charakterystyczny
sposób -roztwór THT5

pH

-

Temperatura topnienia/krzepni!cia

-183 °C dla metanu

Pocz"tkowa temperatura wrzenia
Temperatura zap*onu
Temperatura samozap*onu

Pr!&no'( par

-161 °C dla metanu
-188 °C dla metanu
od oko*o 480 °C do oko*o 630 °C
dolna granica 4,4% obj. dla metanu
górna granica 14,8] obj. dla metanu
-

G!sto'( par bezwzgl!dna

0,727 kg/m3 ÷ 1,082 kg/m3 -warunki normalne5

Rozpuszczalno'(

w wodzie zaniedbywana – poni&ej 3,?] v/v

Górna/dolna granica wybuchowo'ci

Pozosta*e materia*y palne, które mog" wyst!powa( w obiekcie to materia*y palne stanowi"ce jego
wyposa&enie i wystrój, takie jak <
- papier, kartony,
- wyroby z drewna i materia*ów drewnopochodnych -meble5,
- pianki poliuretanowe w meblach,
- sprz!t rtv i komputerowy,
- ubrania i inne materia*y,
- artyku*y spo&ywcze,
- wyk*adziny pod*ogowe.
Parametry po%arowe wyst&puj-cych substancji palnych
Lp.
1.

2.

Substancja - materia,
drewno, materia*y
drewnopochodne
papier, karton

ABI. Biuro projektowe

Charakterystyka
- *atwo palny,
- temperatura zapalenia 300 - 400°C,
- ciep*o spalania 16 MJ/kg -18.0 MJ/kg
- *atwo palny,
- temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozlu>nionym pali si!
intensywnie i szybko
- ciep*o spalania MJ/kg
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3.

polietylen (PE),

4.

Polipropylen (PP)

6.

ABS
-elementy sprz!tu AGD5

7.

Poliamid

8.

Poliester

9.

Pianka poliuretanowa

10.
Artyku*y spo&ywcze

- *atwo zapalny, o ma*ej odporno'ci na dzia*anie ciep*a,
- polietylen pali si! &ó*tym 'wiec"cym p*omieniem, w 'rodku
niebieski, po krótkim okresie palenia spadaj" krople stopionego
materia*u, przy czym p*omie+ utrzymuje si! na kroplach;
- temperatura zapalenia 420 °C,
- podczas palenia wydzielaj" du&e ilo'ci dymu,
- ciep*o spalania 40.3 MJ/kg
- cia*o sta*e w temp. 20 °C,
- *atwo palny,
- podczas spalania wydzielaj" du&e ilo'ci dymu i gazów
toksycznych,
- ciep*o spalania 43 MJ/kg
- palny,
- temperatura zapalenia 390 °C.
- ciep*o spalania 36 MJ/kg
- palny, samogasn"cy,
- temperatura zapalenia 230° C,
- ciep*o spalania 29 MJ/kg
- *atwo palny,
- pali si! po zapaleniu bez obecno'ci zewn!trznego >ród*a ciep*a,
- temperatura zapalenia 23?° C,
- ciep*o spalania 31 MJ/kg
- palny,
- temperatura zapalenia 410° C,
- ciep*o spalania 26 MJ/kg
- palny,
- temperatura zap*onu od 200 °C - 440 °C.
- ciep*o spalania od 1?,0 MJ/kg – 36,7 MJ/kg

3. Informacje o kategorii zagro%enia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na ka%dej kondygnacji
i w pomieszczeniach0 których drzwi ewakuacyjne powinny otwiera( si& na zewn-trz
pomieszcze/.
1) Zgodnie z § 209 ust.1 i 2 r.w.t.b., budynek Urz!du Gminy Gostynin, z uwagi na przeznaczenie
i sposób u&ytkowania, jest budynkiem u&yteczno'ci publicznej, zakwalifikowanym do kategorii zagro&enia
ludzi ZL III – budynki u&yteczno'ci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
Zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami przedmiotowy obiekt budowlany musi spe*nia( wymagania
dla kategorii zagro&enia ludzi ZL III.
2) Przewidywana maksymalna ilo'( osób mog"cych przebywa( w ca*ym budynku jednocze'nie
mo&e wynie'(<
- pracownicy max. 81 osób, tyle potencjalnych stanowisk pracy przewiduje projekt,
przy czym minimalna ilo'( przewidywanych przez inwestora etatów wynosi 66;
- interesanci w liczbie odpowiadaj"cej100] pracowników urz!du - max. 81 osób
- *"cznie 162 osoby mog"ce przebywa( jednocze'nie w budynku;
3) Przewidywana liczba osób na ka&dej z trzech kondygnacji mo&e wynie'(
-wg potencjalnej ilo'ci stanowisk pracy wyznaczonych w projekcie):
· I kondygnacja nadziemna - parter:
- pracownicy max. 31 osób
- interesanci odpowiednio 31 osób
*"cznie 62 osoby
· II kondygnacja nadziemna - 1 pi!tro<
- pracownicy max. 26 osób,
- interesanci odpowiednio 26 osób,
*"cznie ?2 osoby;
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· III kondygnacja nadziemna - 2 pi!tro<
- pracownicy max. 22 osoby,
- interesanci odpowiednio 24 osoby,
*"cznie 46 osób.
4) Pomieszczenia techniczne, serwerownia, rozdzielnia EE oraz archiwum nie s" przeznaczone
na sta*y pobyt ludzi.
5) W budynku zaprojektowano nast!puj"ce pomieszczenia, w których drzwi ewakuacyjne
b!d" otwierane na zewn"trz<
· parter:
- klatka schodowa ewakuacyjna (KS2),
- halle komunikacji ogólnej.
· I pi!tro<
- halle komunikacji ogólnej,
- sala konferencyjna o poj. max. do ?0 osób,
· II pi!tro<
- halle komunikacji ogólnej,
- pomieszczenia archiwów.
W budynku nie znajduj" si! inne pomieszczenia, w których drzwi ewakuacyjne powinny otwiera( si! na
zewn"trz pomieszcze+ -poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi - umywalnie i wydzielone ust!py
oraz pomieszczenie kot*owni).
4. Inf or m ac ja o p rz ew id yw an e j g & sto 'c i ob ci -% eni a ogn iow ego .
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagro&enia ludzi ZL nie okre'la si! g!sto'ci obci"&enia
ogniowego. W analizowanym budynku znajduj" si! pomieszczenia techniczne i magazynowe (PM)
o g!sto'ci obci"&enia ogniowego do ?00 MJ/m2. S" to<
- kot*ownia gazowa, rozdzielnia elektryczna, pom. wodomierza z hydroforem - na parterze;
- serwerownia na 2 pi!trze.
5. O cen a z a gr o% en i a w ybu ch em po mi e sz c z e/ or az p rz e st r z eni z ew n&t rz n ych .
W budynku nie wyst!puj" strefy i pomieszczenia zagro&one wybuchem.
>. Inf or m ac je o k l as i e odpo rno 'c i po% ar o w ej o r az kl a si e odpo r no' ci og niow e j
i stopn iu r oz p rz est rz en ia ni a o gni a e l em entów b udow la n yc h.
Dla trzykondygnacyjnego, 'redniowysokiego -SW5 budynku biurowego zakwalifikowanego do kategorii
zagro&enia ludzi ZL III, wymagana klasa odporno'ci po&arowej „B”.
Klasa
odporno'ci
po&arowej
budynku
1.
„B”

Klasa odporno'ci ogniowej elementów budynku ?5 ~5
g*ówna
konstrukcja
'ciana
'ciana
konstrukcja
strop1)
przekrycie dachu3)
dachu
zewn!trzna15,25 wewn!trzna15
no'na
2.
3.
4.
5.
6.
7.
EI 60 8o?i;
R 120
R 30
REI 60
EI 30
RE 30

*) Z zastrze!eniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R — no"no"# ogniowa (w minutach), okre"lona zgodnie z Polsk$ Norm$ dotycz$c$ zasad ustalania klas
odporno"ci ogniowej elementów budynku,
E — szczelno"# ogniowa (w minutach), okre"lona jw.,
I — izolacyjno"# ogniowa (w minutach), okre"lona jw.,
(–) — nie stawia si% wymaga&.
1) Je!eli przegroda jest cz%"ci$ g'ównej konstrukcji no"nej, powinna spe'nia# tak!e kryteria no"no"ci
ogniowej (R) odpowiednio do wymaga& zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno"ci po!arowej
budynku.
2) Klasa odporno"ci ogniowej dotyczy pasa mi%dzykondygnacyjnego wraz z po'$czeniem ze stropem.
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3) Wymagania nie dotycz$ na"wietli dachowych, "wietlików, lukarn i okien po'aciowych (z zastrze!eniem §
218), je"li otwory w po'aci dachowej nie zajmuj$ wi%cej ni! 20* jej powierzchni; nie dotycz$ tak!e budynku,
w którym nad najwy!sz$ kondygnacj$ znajduje si% strop albo inna przegroda, spe'niaj$ca kryteria okre"lone
w kol. 4.
4) Dla "cian komór zsypu wymaga si% klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.
5) Klasa odporno"ci ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami z'$czy i dylatacjami.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno'ci po&arowej, powinny spe*nia( co najmniej
wymagania okre'lone w tabeli -§ 216 ust.1 r.w.t.b.5<
Nazwa elementu
budynku
G,ówna
konstrukcja no'na

Wymagana klasa
odporno'ci
ogniowej
R120

kondygnacja
parteru
do wys.320 cm ppt

Materia,y i wyroby budowlane0 z których
wykonano elementy budynku

Ocena

Spe*nia
wymagania
Kondygnacja parteru
- 'ciana jednowarstwowa z bloczków
gazobetonowych Ytong EnergoUltra+
PP2,2/0,3 grubo'ci 48 cm;
- w!garki otworów okiennych i drzwiowych<
Ytong Forte PP2,5/0,4 24 cm
STYROPMIN PASSIVE ^ PRO 30 10-24 cm
Oznaczenia na rysunku:
SCZ PA 48, SCZ PA 48S, SCZ PA 48R.
Kondygnacje 1 i 2 pi!tra<
- 'ciana dwuwarstwowa z bloczków
gazobetonowych
Ytong Forte PP2,5/0,4 24 cm +
Ytong Forte PP2,5/0,4 30 cm

kondygnacje
1 i 2 pi!tra
od wys.320 cm ppt

- w!garki otworów okiennych i drzwiowych<
Ytong Forte PP2,5/0,4 24 cm
STYROPMIN PASSI}E ^ PRO 30 17/31 cm
Oznaczenia na rysunku:
SCZ PI 55, SCZ PI 55S, SCZ PI 55R

'ciany
konstrukcyjne
wewn!trzne
Strop

R E I 60

$ciany konstrukcyjne
- 'ciany jednowarstwowe z bloczków
gazobetonowych
- Ytong Forte PP2,5/0,4 30 cm,
- Ytong PP4/0,6 24 cm,
Wszystkie stropy mi!dzykondygnacyjne
p*yty &elbetowe wylewane na mokro o gr. 2? cm

Spe*nia
wymagania

Oznaczenia na rysunku:
ST PSC, ST PMC
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#ciany zewn&trzne

Spe*nia
wymagania

E I 60
-o€i5

kondygnacja
parteru
do wys.320 cm ppt

Kondygnacja parteru:
- 'ciana jednowarstwowa z bloczków
gazobetonowych Ytong EnergoUltra+
PP2,2/0,3 grubo'ci 48 cm;
Lico zewn!trzne z p*yt z betonu
architektonicznego klejonych do 'cian
gr. warstwy 3 cm
- w!garki otworów okiennych i drzwiowych<
Ytong Forte PP2,5/0,4 24 cm
STYROPMIN PASSIVE ^ PRO 30 10-24 cm
Lico zewn!trzne z p*yt z betonu
architektonicznego klejonych do 'cian
gr. warstwy 3 cm.
Oznaczenia na rysunku:
SCZ PA 48, SCZ PA 48S, SCZ PA 48R.
Kondygnacje 1 i 2 pi!tra<
- 'ciana dwuwarstwowa z bloczków
gazobetonowych
Ytong Forte PP2,5/0,4 24 cm +
Ytong Forte PP2,5/0,4 30 cm
Lico zewn!trzne z p*yt ceramicznych klejonych
do 'cian gr. warstwy 2-3 cm

kondygnacje
1 i 2 pi!tra
od wys.320 cm ppt

- w!garki otworów okiennych i drzwiowych<
Ytong Forte PP2,5/0,4 24 cm
STYROPMIN PASSIVE
^ PRO 30 17/31 cm
Lico zewn!trzne z p*yt ceramicznych klejonych
do 'cian gr. warstwy 2-3 cm
Dopuszcza si! wyko+czenie zewn!trzne 'cian
pi!ter tynkiem szlachetnym.
Oznaczenia na rysunku:
SCZ PI 55, SCZ PI 55S, SCZ PI 55R.
$ciany zewn!trzne
os*onowe
przeszklone

$ciany elewacyjne, os*onowe przeszklone
Konstrukcja s*upowa - sekwencyjna
profile konstrukcyjne stalowe
o szeroko'ci 20 cm / 1? cm
wype*nione piank" termoizolacyjn" PIR
wspó*czynnik ^ [ 0.022 W/mK
klasa odporno'ci na ogie+ EI 30
Elementy stalowe zabezpieczone
cienkopow*okow", rozpuszczalnikow",
p!czniej"c" farb" ogniochronn" do konstrukcji
stalowych o odporno'ci R 60.

#ciany
wewn&trzne

E I 30

$ciany
konstrukcyjne

REI120

Spe*nia
wymagania
$ciany konstrukcyjne
- jednowarstwowe z bloczków z betonu
komórkowego YTONG o gr. w cm: 30 / 24
Oznaczenia na rysunku:
SCW K30, SCW K24,
$ciany oddzielenia po&arowego< -
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$ciany oddzielenia
przeciwpo&arowego

REI120

$ciany kot*owni

EI60

$ciany dzia*owe
b!d"ce obudow"
dróg
ewakuacyjnych

EI30

jednowarstwowe z bloczków z betonu
komórkowego YTONG o grubo'ci w cm< 20.
Oznaczenia na rysunku:
SCW OP20, SCW D20
$ciany jednowarstwowe z bloczków z betonu
komórkowego YTONG o grubo'ci w cm< 20.
Oznaczenia na rysunku:
SCW OP20,
$ciany dzia*owe<
- jednowarstwowe z bloczków z betonu
komórkowego YTONG o gr.11,? cm
Oznaczenia na rysunku: SCW D11
$ciany dzia*owe<
- jednowarstwowe z bloczków z betonu
komórkowego YTONG o gr.11,5 cm
Oznaczenia na rysunku: SCW D11

$ciany dzia*owe
pozosta*e
pomi!dzy pomiesz.
§ 237 ust.9 $cianek
dzia*owych
oddzielaj"cych od
siebie
pomieszczenia, dla
których okre'la si!
*"cznie d*ugo'(
przej'cia
ewakuacyjnego,
nie dotycz"
wymagania
okre'lone w § 216
ust. 1.

$ciana izolacji akustycznej serwerowni
warstwowa:
YTONG 11,? cm \ we*na min. Rockwool Rockton
8 cm \ Knauf P*yta AKUSTIK PLUS 2x12,? mm
Oznaczenie na rysunku: SCW IA

Bloki wentylacyjne
i instalacyjne
obudowy

Kszta*tki wentylacyjne ceramiczne
Porotherm pustak wentylacyjny jednokana*owy 1A
{ 1?0
Obudowy z bloczków z betonu komórkowego
YTONG o grubo'ciach w cm<
10, 11,5, 20, 24;
Oznaczenia na rysunku:
SCW W11+11 / SCW W10+24 / SCW W24+24

Konstrukcja biegu
schodów

R60

Konstrukcja dachu
(stropodachu strop)

R120 / REI60

Dach g*ówny

REI60

Dach nadbudowy

Schody &elbetowe, wylewane na mokro.
grubo'ci p*yt<
12 cm,15 cm;

Spe*nia
wymagania

Spe*nia
wymagania

Dach g*ówny<
stropodach dwudzielny, wentylowany,
na p*ycie &elbetowej gr. 2? cm;
Oznaczenia na rysunku: WSD 1.
Dach nadbudowy:
stropodach pe*ny na p*ycie &elbetowej gr. 1? cm;
Oznaczenia na rysunku: WSD 2.
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Przekrycie dachu

Spe*nia
wymagania

RE 30

Dach g*ówny

Dach g*ówny
- p*yty &ebrowe dachowe
korytkowe, dwustronnie zamkni!te
DKZ gr.10 cm;
- izolacja cieplna we*na min. ROCKWOOL
SUPERROCK 2 x 12 cm;
- pokrycie papowe dwuwarstwowe zgrzewalne
na pod*o&u betonowym gr.3 cm<<
- Icopal papa zgrzewalna wierzchniego krycia
- Icopal papa zgrzewalna podk*adowa
- Icopal warstwa gruntuj"ca Siplast Primer
Oznaczenia na rysunku: WSD 1;

Dach nadbudowy

- izolacja cieplna we*na min.
ROCKWOOL HARDROCK MF PLUS 2x12 cm
- pokrycie papowe dwuwarstwowe mocowane
mechanicznie na pod*o&u betonowym
z dociepleniem z we*ny mineralnej
- Icopal papa zgrzewalna wierzchniego krycia
- Icopal papa zgrzewalna podk*adowa Oznaczenia
na rysunku: WSD 2.

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odporno'ci po&arowej powinny by(
nierozprzestrzeniaj"ce ognia.
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych -korytarzy5 w klasie odporno'ci ogniowej El 30.
Biegi spoczniki schodów s*u&"cych do ewakuacji powinny by( wykonane z materia*ów niepalnych
i mie( klas! odporno'ci ogniowej co najmniej – R 60.
=. Inf or m ac je o podz i al e na s tr ef y p o% a row e o r az st r ef y d ymow e .
Zgodnie z § 209 ust.3 r.w.t.b. wymagania dotycz"ce bezpiecze+stwa po&arowego budynków oraz cz!'ci
budynków stanowi"cych odr!bne strefy po&arowe, okre'lanych jako PM, odnosz" si! równie& do
hydroforni, kot*owni, rozdzielni elektrycznych, central telefonicznych.
Budynek zosta* podzielony na 4 strefy po&arowe<
· strefa po&arowa SP 1 o powierzchni o powierzchni u&ytkowej 1?74,91 m2, obejmuj"ca pomieszczenia
biurowe, socjalne, gospodarcze, sanitarne, sale i pom. archiwów, usytuowane na kondygnacji parteru
oraz na kondygnacjach 1 i 2 pi!tra budynku - zakwalifikowane do kategorii zagro&enia ludzi ZL III;
· strefa po&arowa SP 2 o powierzchni 10,83 m2 obejmuj"ca pomieszczenie serwerowni zlokalizowane na II
pi!trze -nr pom. 2065, zakwalifikowane do pomieszcze+ produkcyjno-magazynowych -PM5, o g!sto'ci
obci"&enia ogniowego do ?00 MJ/m2;
· strefa po&arowa SP 3 o powierzchni ?,23 m2 obejmuj"ca pomieszczenie wodomierza i hydroforni
-nr pom. 014PT5, usytuowane na parterze budynku, zakwalifikowane do pomieszcze+ produkcyjnomagazynowych -PM5 o g!sto'ci obci"&enia ogniowego do ?00 MJ/m2;
· strefa po&arowa SP 4 o powierzchni ?,23 m2 obejmuj"ca pomieszczenie rozdzielni NN i centrali
telekomunikacyjnej -nr pom. 01?PT5 usytuowane na parterze budynku, zakwalifikowane do pomieszcze+
produkcyjno-magazynowych -PM5 o g!sto'ci obci"&enia ogniowego do ?00 MJ/m2;
Zgodnie z § 227 ust.1 r.w.t.b.<
· powierzchnia strefy po&arowej SP 1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
'redniowysokiego, zakwalifikowanego do kategorii zagro&enia ludzi ZL III, która wynosi ?000 m2;
· powierzchnia strefy po&arowej SP 2 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
'redniowysokiego, zakwalifikowanego do obiektów produkcyjno-magazynowych -PM5 o g!sto'ci
obci"&enia ogniowego do ?00 MJ/m2, która wynosi 10000 m2;
· powierzchnia strefy po&arowej SP 3 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
'redniowysokiego, zakwalifikowanego do obiektów produkcyjno-magazynowych -PM5 o g!sto'ci
obci"&enia ogniowego do ?00 MJ/m2, która wynosi 10000 m2;
· powierzchnia strefy po&arowej SP 4 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
'redniowysokiego, zakwalifikowanego do obiektów produkcyjno-magazynowych -PM5 o g!sto'ci
obci"&enia ogniowego do ?00 MJ/m2, która wynosi 10000 m2.
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Budynek na granicy stref po&arowych posiada 'ciany oddzielenia przeciwpo&arowego o klasie odporno'ci
ogniowej REI 120 oraz stropy o klasie odporno'ci ogniowej REI 120.
Mi!dzy 'cianami usytuowanymi pod k"tem 90o zastosowano pas o szeroko'ci 4 m i klasie odporno'ci
ogniowej REI 120. Od frontu budynku na granicy stref po&arowych zastosowano pas o szeroko'ci
2 m i klasie odporno'ci ogniowej EI 60.
$ciany i stropy stanowi"ce element oddzielenia przeciwpo&arowego zosta*y zaprojektowane
z materia*ów niepalnych.
· Zgodnie § 234 ust.1 r.w.t.b. przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo&arowego
powinny mie( klas! odporno'ci ogniowej -E I5 wymagan" dla tych elementów.
· Zgodnie z § 234 ust.4 r.w.t.b. wymagana klasa odporno'ci ogniowej elementów oddzielenia
przeciwpo&arowego oraz zamkni!( wynosi dla klasy odporno'ci po&arowej budynku =B=<
- 'ciany R E I 120
- stropy w ZL R E I 60,
- drzwi przeciwpo&arowych E I 60
· Zgodnie z § 234 ust. 2 dopuszcza si! nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez 'ciany i stropy do pomieszcze+
higieniczno-sanitarnych.
· Zgodnie z § 234 ust. 3 przepusty instalacyjne o 'rednicy wi!kszej ni& 0,04 m w 'cianach i stropach
pomieszczenia zamkni!tego, dla których wymagana klasa odporno'ci ogniowej jest nie ni&sza ni&
E I 60 lub R E I 60, a nieb!d"cych elementami oddzielenia przeciwpo&arowego, powinny mie( klas!
odporno'ci ogniowej -E I5 'cian i stropów tego pomieszczenia.
· Zgodnie z § 232 ust.7 dopuszcza si! stosowanie w strefach po&arowych PM otworu w 'cianie
oddzielenia przeciwpo&arowego, s*u&"cego przeprowadzeniu urz"dze+ technologicznych, chronionego
w sposób równowa&ny wymaganym dla tej 'ciany drzwiom przeciwpo&arowym E I 30 -ust.45
pod wzgl!dem mo&liwo'ci przeniesienia si! przez ten otwór ognia lub dymu, w przypadku po&aru.
Na wykonanie zabezpieczenia przej'( instalacyjnych nale&y wykona( dokumentacj! techniczn".
Pomieszczeniami wydzielonymi po&arowo s" dwie klatki schodowe wydzielone 'cianami o klasie odporno'ci
ogniowej REI 60 i stropem w klasie odporno'ci ogniowej REI 60, zamkni!ta drzwiami o klasie odporno'ci
ogniowej EI 30 S i wyposa&ona w urz"dzenia zapobiegaj"ce zadymieniu lub s*u&"ce do suwania dymu oraz
kot*ownia z kot*em na gaz propan-butan.
Pomieszczeniem wydzielonym po&arowo jest równie& kot*ownia z kot*em na gaz ziemny o mocy 90 kW
wydzielona 'cianami o klasie odporno'ci ogniowej REI 60 i stropem w klasie odporno'ci ogniowej
REI 60 oraz zamkni!ta drzwiami w klasie odporno'ci ogniowej EI 30.
W stropach i 'cianach pomieszczenia zamkni!tego, dla których wymagana klasa odporno'ci ogniowej jest
nie ni&sza ni& EI 60 lub REI 60, przej'cia instalacyjne o 'rednicy wi!kszej ni& 0.04 m zostan"
zabezpieczone do klasy odporno'ci ogniowej wymaganej dla 'ciany i stropu EI 60 -'ciany i strop klatki
schodowej i kot*owni5.
Na wykonanie zabezpieczenia przej'( instalacyjnych nale&y wykona( dokumentacj! techniczn".
W budynku nie przewiduje si! instalacji wewn!trznej klimatyzacyjnej ani mechanicznej.
Bloki wentylacji grawitacyjnej i instalacyjnej b!d" obudowane 'ciankami z betonu komórkowego
o odporno'ci ogniowej minimum EI 120 -EI 1805.
Projekt przewiduje w nadbudowie nad dachem g*ównym monta& 6 okien oddymiaj"cych
o wym. 0,9 x 1,? m, z czego 2 w wydzielonej po&arowo klatce schodowej -KS 25.
Poniewa& w stropie pomi!dzy 1-sz" a 2-g" kondygnacj" zaprojektowano centralny otwór,
okna oddymiaj"ce umo&liwi" oddymianie 1-szej i 2-giej kondygnacji.
@. Inf or m ac je o u s yt u ow aniu z uw ag i na b e z pie cz e/ st w o po% a ro w e0
w t ym o o dl eg, o' c i od obi e któw s - si adu j- c ych .
Budynek Urz!du Gminy jest obiektem wolnostoj"cym usytuowanym w odleg*o'ci<
- 21,00 m od granicy dzia*ki o numerze ewidencyjnym gruntu 1302/1 -front budynku5
- 28,11 m od granicy dzia*ki o numerze ewidencyjnym gruntu 378 -strona pó*nocna5
- 4,42 m od granicy dzia*ki o numerze ewidencyjnym gruntu 1302/3 -dzia*ka PKSP5;
- 10,34 m od budynku administracyjnego -PSP5 usytuowanego na dzia*ce o numerze ew. gruntu 1302/3,
- 10.72 m od adaptowanej cz!'ci budynku gara&owego usytuowanego na dzia*ce inwestora,
o numerze ew. gruntu 1302/2.
Szczegó*ow" lokalizacj! obiektów przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
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9. Inf or m ac je o w ar u nk ac h i st rat eg ii ew a ku ac ji lu dz i lu b ic h u ra tow ani a
w in n y s po sób .
Z pomieszcze+ przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by( zapewniona mo&liwo'( ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewn"trz budynku lub do s"siedniej strefy po&arowej, bezpo'rednio
albo drogami komunikacji ogólnej.
Odpowiednie warunki ewakuacji polegaj" w szczególno'ci na zapewnieniu<
· odpowiedniej ilo'ci wyj'( ewakuacyjnych,
· odpowiedniej szeroko'ci wyj'( ewakuacyjnych,
· dopuszczalnej d*ugo'ci doj'( ewakuacyjnych,
· dopuszczalnej d*ugo'ci przej'( ewakuacyjnych,
· bezpiecznej po&arowo obudowy i oddziele+ dróg ewakuacyjnych,
· zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem,
· oznakowaniu i o'wietleniu dróg ewakuacyjnych.
Zgodnie natomiast z § 1? ust. 1 rozporz"dzenia Ministra Spraw Wewn!trznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpo&arowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pó>n. zm.5,
z ka&dego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny by( zapewnione odpowiednie
warunki ewakuacji, zapewniaj"ce mo&liwo'( szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagro&onej lub
obj!tej po&arem, dostosowane do liczby i stanu sprawno'ci osób przebywaj"cych w obiekcie oraz jego
funkcji, a tak&e by( zastosowane techniczne 'rodki zabezpieczenia przeciwpo&arowego polegaj"ce na <
1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysoko'ci i szeroko'ci wyj'( ewakuacyjnych;
2) zachowaniu dopuszczalnej d*ugo'ci, wysoko'ci i szeroko'ci przej'( oraz doj'( ewakuacyjnych;
3) zapewnieniu bezpiecznej po&arowo obudowy i wydziele+ dróg ewakuacyjnych oraz pomieszcze+;
4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg
ewakuacyjnych, w tym< na stosowaniu urz"dze+ zapobiegaj"cych zadymieniu lub urz"dze+ i innych
rozwi"za+ techniczno-budowlanych zapewniaj"cych usuwanie dymu;
5) zapewnieniu o'wietlenia awaryjnego -ewakuacyjnego i zapasowego5 w pomieszczeniach i na drogach
ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;
6) zapewnieniu mo&liwo'ci rozg*aszania sygna*ów ostrzegawczych i komunikatów g*osowych przez
d>wi!kowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.
9 A. Wa run ki ew a ku a c ji ludz i
1) Ilo'( wyj'( ewakuacyjnych
Z budynku na zewn"trz prowadz" cztery wyj'cia ewakuacyjne otwieraj"ce si! na zewn"trz oraz jedno
wyj'cie z pomieszczenia kot*owni.
Jedno wyj'cie ewakuacyjne prowadzi z holu spe*niaj"cego funkcje uzupe*niaj"ce do funkcji wynikaj"cych z
przeznaczenia budynku – jest to stanowisko obs*ugi petentów oraz miejsce ochrony.
Hol spe*nia wymagania warunków technicznych, jakim powinny odpowiada( budynki i ich sytuowanie
dla holu o funkcji uzupe*niaj"cej<
1) przez jeden hol jest przeprowadzona droga ewakuacyjna tylko z jednej klatki schodowej,
2) hol nie znajduje si! w strefie po&arowej produkcyjno-magazynowej -PM0 o g!sto'ci obci"&enia
ogniowego powy&ej ?00 MJ/m2 , ani te& zawieraj"cej pomieszczenie zagro&one wybuchem,
3) hol jest oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej, tak jak jest to wymagane dla klatki schodowej,
o której mowa w pkt 1 drzwiami w klasie odporno'ci ogniowej,
4) wolna szeroko'( drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o ?0] wi!ksza od szeroko'ci poziomej drogi
ewakuacyjnej w budynku, prowadz"cej do tego wyj'cia, okre'lonej zgodnie z § 242 ust. 1,
dla kondygnacji budynku o najwi!kszej liczbie przewidywanych osób, znajduj"cych si! tam jednocze'nie,
5) wysoko'( holu w miejscu, w którym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza ni& 3,3 m –
wynosi 3,30 m ,
6) szeroko'( drzwi wyj'ciowych prowadz"cych na zewn"trz budynku jest wi!ksza o ?0] od minimalnej
szeroko'ci drzwi wyj'ciowych okre'lonej zgodnie z § 239 ust. 4 - w projektowanym obiekcie 2,10 m.
2) Szeroko'( i wysoko'( wyj'( ewakuacyjnych.
Szeroko'( drzwi w 'wietle o'cie&nicy wychodz"cych na drogi ewakuacyjne -z pomieszcze+ u&ytkowych5
wynosi w 'wietle o'cie&nicy 1,0 m i 0.9 m, a wysoko'( w 'wietle o'cie&nicy wynosi 2.0 m.
Szeroko'ci drzwi ewakuacyjnych prowadz"cych na zewn"trz budynku, na drodze ewakuacyjnej wynosz"<
- z wej'cia g*ównego frontowego do budynku - 2 pary drzwi dwuskrzyd*owych o szeroko'ci ka&dego
ze skrzyde* w 'wietle o'cie&nicy [ 1,0 m;
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- z klatki KS 1 poprzez hall wej'ciowy - drzwi dwuskrzyd*owe o szeroko'ci ka&dego ze skrzyde*
w 'wietle o'cie&nicy [ 1,80 m -2 x 0,90 m5;
- z klatki KS 2 przeznaczonej do ewakuacji ze strefy po&arowej, poprzez hall wewn!trzny i wiatro*ap drzwi jednoskrzyd*owe o szeroko'ci w 'wietle o'cie&nicy [ 1,?0 m i 1,67 m.
Z sali operacyjnej na parterze droga ewakuacyjna prowadzi wprost do drzwi wyj'ciowych na zewn"trz
budynku. Drogi ewakuacyjne z klatek schodowych oraz z poziomych dróg komunikacji ogólnej prowadz"ce
do wyj'cia na zewn"trz budynku nie pe*ni" innych funkcji.
3) Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
Wszystkie drzwi stanowi"ce wyj'cia ewakuacyjne z budynku otwieraj" si! na zewn"trz.
Drzwi stanowi"ce wyj'cia z pomieszcze+ na drogi ewakuacyjne otwieraj" si! z wyj"tkami do wewn"trz
pomieszcze+ i nie zmniejszaj" szeroko'ci drogi ewakuacyjnej.
Wyj"tkami tymi s" drzwi do pomieszcze+ sanitarnych, technicznych i do archiwów otwierane na zewn"trz.
Drzwi otwierane na zewn"trz, które mog" miejscowo zmniejsza( szeroko'( jedynie dost!pnej
drogi ewakuacyjnej wyposa&ono w samozamykacze -§ 242 ust.4 r.w.t.b.5.
4) Przej'cia ewakuacyjne.
D*ugo'( przej'cia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyj'cia na drog!
ewakuacyjn" nie przekracza 40 m i wynosi maksymalnie<
- na parterze 7,10 m;
- na I pi!trze 10,72 m;
- na II pi!trze 8,99 m.
W budynku wyst!puj" przej'cia przez jedno pomieszczenie.
5) Doj'cia ewakuacyjne.
Zgodnie z § 2?6 ust.3 r.w.t.b. dopuszczalna d*ugo'( doj'cia ewakuacyjnego w strefie po&arowej
zakwalifikowanej do kategorii zagro&enia &ycia ludzi ZL III przy jednym doj'ciu, nie mo&e przekracza( 30 m,
w tym nie wi!cej ni& 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,
przy czym zgodnie z ust.4 d*ugo'ci doj'( ewakuacyjnych mog" by( powi!kszone pod warunkiem ochrony
drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urz"dzeniami oddymiaj"cymi uruchamianymi za pomoc" systemu
wykrywania dymu – o 50%, czyli
d*ugo'( doj'cia ewakuacyjnego w strefie po&arowej nie mo&e przekroczy( 4? m, w tym nie wi!cej ni&
30 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
W rozpatrywanym obiekcie nie zosta*y przekroczone dopuszczalne d*ugo'ci doj'( ewakuacyjnych,
które maksymalnie wynosz"<
- na parterze 16,32 m;
- na 1 pi!trze 23,?2 m, w tym 19,87 m na poziomej drodze ewakuacyjnej;
- na 2 pi!trze 2?,?? m, w tym 18,2? m na poziomej drodze ewakuacyjnej;
Na 1 i 2 pi!trze d*ugo'( doj'( ewakuacyjnych dla cz!'ci pomieszcze+ obejmuje zej'cie przez otwart" klatk!
schodow" -KS15, dla pozosta*ej cz!'ci liczona jest do wej'cia do obudowanej klatki schodowej -KS25
wyposa&onej w urz"dzenia do usuwania dymu - okna oddymiaj"ce, uruchamiane automatycznie poprzez
czujnik dymu.
6) Rozwi-zania podnosz-ce poziom bezpiecze/stwa po%arowego:
nad dachem g*ównym zaprojektowano nadbudow! do'wietlaj"c" w obrysie centralnej cz!'ci budynku
W pasach okien do'wietlaj"cych przewidziano monta& 6 okien oddymiaj"cych o wym. 0,90 x 1,? m.
nad obiema klatkami schodowymi -KS1 i KS25 oraz nad 'rodkow" przestrzeni" pomi!dzy nimi.
W stropie pomi!dzy 1-szym a 2-gim pi!trem zaprojektowano otwór o wym. 3,83m/3,??m x 3,6?m/3,66m
Powy&sze rozwi"zania s*u&" nie tylko do'wietleniu pomieszcze+, ale równie& oddymianiu kondygnacji
1-go i 2-go pi!tra budynku. Otwór w stropie mi!dzykondygnacyjnym oraz automatycznie otwierane okna
oddymiaj"ce w nad'wietlu nad 2-gim pi!trem spowoduj" wytworzenie s*upa powietrza -dymu5
odprowadzanego centralnie do góry ponad dach.
Ponad to zgodnie z § 2?6 ust.4 r.w.t.b. samoczynne urz"dzenie oddymiaj"ce na drogach ewakuacyjnych
umo&liwiaj" powi!kszenie dopuszczalnej d*ugo'ci doj'( ewakuacyjnych o ?0].
7) Szeroko'( poziomych dróg ewakuacyjnych 8korytarzy;.
Szeroko'( korytarzy w hallach komunikacji wewn!trznej wynosi brutto 1,44 m a w stanie wyko+czonym
1,41 m -'ciany b!d" tynkowane na mokro wypraw" o grubo'ci max.1,? cm5
Wysoko'( dróg ewakuacyjnych w 'wietle sufitów podwieszanych - 3 m.
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8) Wysoko'( drogi ewakuacyjnej.
Wysoko'( dróg ewakuacyjnych w 'wietle sufitów podwieszanych - 3 m.
Wysoko'( pomieszcze+ w 'wietle stropów konstrukcyjnych - 3,30 m.
9B. Klatki schodowe
W budynku znajduje si! jedna klatka schodowa, &elbetowa.
Klatka schodowa K 1 8g,ówna;
Klatka schodowa jest dwubiegowa, obudowana 'cianami i stropem klasie odporno'ci ogniowej REI 60, jest
zamkni!ta drzwiami o klasie odporno'ci ogniowej EI 30 S oraz jest wyposa&ona w urz"dzenia s*u&"ce do
usuwania dymu lub zabezpieczaj"cymi przed zadymieniem. Szeroko'( spoczników klatki schodowej wynosi
1,68 m do 2,40 m, a szeroko'( biegów wynosi 1,39 m i 1,40 m. Biegi i spoczniki schodów s" wykonane z
&elbetu i zapewniaj" wymagan" klas! odporno'ci ogniowej R 60.
W biegach klatki schodowej pomi!dzy spocznikami jest 11 stopni. Wysoko'( stopni w biegach klatki
schodowej wynosi do 0,175 m.
Klatka schodowa K 2 (z szybem windy)
Klatka schodowa, &elbetowa, dwubiegowa, obudowana 'cianami i stropem o klasie odporno'ci ogniowej REI
60, zamkni!ta drzwiami o klasie odporno'ci ogniowej EI 30 S oraz wyposa&ona w urz"dzenia s*u&"ce do
usuwania dymu lub zabezpieczaj"cymi przed zadymieniem. Szeroko'( spoczników klatki schodowej wynosi
1,68 m do 1,82 m, a szeroko'( biegów wynosi 1,39 m i 1,40 m. Biegi i spoczniki schodów s" wykonane z
&elbetu i zapewniaj" wymagan" klas! odporno'ci ogniowej R 60.
W biegach klatki schodowej pomi!dzy spocznikami jest 11 stopni. Wysoko'( stopni w biegach klatki
schodowej wynosi do 0,175 m.
9C . El em ent y w yko/ c z eni a w n&t rz
W projekcie zak*ada si!, &e 'ciany wewn!trzne b!d" wyka+czane tynkami szlachetnymi.
W przypadku, gdyby inwestor zadecydowa* o dodatkowym wystroju 'cian - do wyko+czenia
nale&y stosowa( materia*y i wyroby trudno zapalne.
Pod*ogi i posadzki na drogach ewakuacyjnych zostan" wykonane z materia*ów niepalnych.
Zak*ada si!, &e posadzki b!d" mia*y nawierzchni! z p*yt ceramicznych.
W przypadku, gdy inwestor zdecyduje o u*o&eniu posadzek z materia*ów drewnopochodnych
nale&y je zabezpieczy( 'rodkiem ogniochronnym lub wykona( z drewna zapewniaj"cego trudno zapalno'(.
Sufity podwieszane w budynku -halle i pom. sanitarne5 b!d" wykonane z materia*ów niepalnych,
niezapalnych, niekapi"cych i nieodpadaj"cych pod wp*ywem ognia.
10 . St rat eg i a ew ak ua cj i l udz i
Ewakuacja z budynku b!dzie prowadzona z pomieszcze+ poprzez korytarze -halle wewn!trzne5,
klatki schodowe, wiatro*apy - na zewn"trz budynku - odpowiednio:
- na parterze z pomieszcze+ poprzez halle oraz z sali sali operacyjnej przez wiatro*apy na zewn"trz;
- na pi!trach poprzez halle, klatki schodowe i wiatro*apy na zewn"trz.
W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowe.
Jedn", oznaczon" KS1 - tzw. „otwart"” -nieobudowan" p.po&arowo5oraz
jedn" obudowan" 'cianami REI 240 i 'cian" szybu windy REI 120, zamykan" drzwiami o klasie odporno'ci
ogniowej E I 30 i wyposa&on" w automatycznie otwierane okna oddymiaj"ce w nad'wietlu.
Parametry u&ytkowe klatek schodowych<
- szeroko'( biegów wynosi 1.40 m, szeroko'( u&ytkowa ³ 1,20 m;
- KS1< szeroko'( spoczników 1,7? m i 2.39 / 2,40 m,
- KS2< szeroko'( spoczników 1,7? m i 1,82 m,
11. In fo rm ac j e o s po s obi e z ab ez pi e cz eni a prz ec iw po% a row eg o i nsta l ac ji
u% yt kow yc h0 a w sz cz egó lno ' ci w en t yl a c yjn ej 0 o grz ew cz e j0 gaz ow ej0
el ek tr yc z n ej , t el et ec hni cz n ej i p io r unoc hr onn ej .
Instalacje u&ytkowe -elektryczna, wodoci"gowa, kanalizacyjna, odgromowa, c.o.5 zaprojektowane zostan"
wed*ug odr!bnych projektów bran&owych - technicznych.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach< wodoci"gowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by( wykonane w sposób zapewniaj"cy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne powinny by( wykonane z materia*ów niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne ok*adziny przewodów wentylacyjnych mog" by( stosowane tylko na zewn!trznej
ich powierzchni w sposób zapewniaj"cy nierozprzestrzenianie ognia.

ABI. Biuro projektowe

Strona | 46

Projekt budowlany budynku urz!du gminy wraz z budow" infrastruktury towarzysz"cej w Gostyninie
CZ#$% III · TOM 1: Projekt techniczny · Bran&a architektoniczno-budowlana · Cz!'( opisowa

Projekt techniczny budynku obejmuje:
- instalacj! c .o. zasilan" z kot*owni gazowej z kot*em o mocy 90 kW usytuowanym w pomieszczeniu
wydzielonym po&arowo;
- pomieszczenie kot*owni zostanie wyposa&one w system detekcji gazu z sygnalizatorem akustycznym
informuj"cym u&ytkowników budynku o przekroczeniu dopuszczalnego st!&enia wynosz"cego
10] dolnej granicy wybuchowo'ci mieszaniny gazu z powietrzem, detekcj! gazu po*"czono z uk*adem
automatycznego odci!cia dop*ywu gazu do kot*owni wg opisu bran&y sanitarnej
- instalacj! wodoci"gow" wody zimnej, ciep*ej i cyrkulacji;
- instalacj! kanalizacji deszczowej;
- instalacj! kanalizacji sanitarnej;
- instalacj! elektryczn" do o'wietlenia pomieszcze+ oraz zasilania gniazd wtyczkowych.
- instalacj! odgromow";
Instalacj! odgromow" nale&y wykona( zgodnie z Polskimi Normami
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Wymagania ogólne
PN – EN 62305 - 1
Zarz"dzanie ryzykiem
PN – EN 62305 - 2
Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych
i zagro&enie &ycia
PN – EN 62305 - 3
Urz"dzenia elektryczne i elektroniczne
obiektów budowlanych
PN – EN 62305 - 4
- instalacj! teletechniczn" i monitoringu;
- przewody spalinowe lub dymowe ;
Przewody spalinowe i dymowe powinny by( wykonane z wyrobów niepalnych. Przewody lub
obudowy przewodów spalinowych i dymowych powinny spe,nia( wymagania okre'lone w Polskiej
Normie dotycz-cej bada/ ogniowych ma,ych kominów. Dopuszcza si& wykonanie obudowy
przewodów spalinowych i dymowych z ceg,y pe,nej o grubo'ci 12 cm0 murowanej na zaprawie
cementowo-wapiennej0 z zewn&trznym tynkiem lub spoinowaniem.
12. Informacje o doborze urz-dze/ przeciwpo%arowych i innych urz-dze/ s,u%-cych
bezpiecze/stwu po%arowemu0 dostosowanym do wymaga/ wynikaj-cych z przepisów
dotycz-cych ochrony przeciwpo%arowej i przyj&tych scenariuszy po%arowych0 z podstawowcharakterystyk- tych urz-dze/.
1) B ran% a e l ekt r ycz n a
Ze wzgl!du na kubatur! przekraczaj"c" 1000 m3 budynek Urz!du Gminy zostanie wyposa&ony
w przeciwpo&arowy wy*"cznik pr"du usytuowany w rozdzielni g*ównej i oznakowany znakiem zgodnie
z Polskimi Normami.
Na zewn"trz budynku w pobli&u g*ównych drzwi wyj'ciowych zosta*y zaprojektowane przyciski<
- PWP - przeciwpo&arowy wy*"cznik pr"du zasilania podstawowego;
- PWP UPS - przeciwpo&arowy wy*"cznik pr"du zasilania gwarantowanego.
W projektowanym obiekcie zostan" zainstalowane nast!puj"ce urz"dzenia po&arowe<
- cewka wybijakowa wy*"cznika g*ównego w RG – HLGS3x1,5mm2 PH90,
- zestaw podnoszenia ci'nienia wody na cele ppo&. – (N)XHX-J 5x10 PH90.
W projektowanym budynku zostanie przewidziane o'wietlenie awaryjne w nast!puj"cych pomieszczeniach<
- klatki schodowe,
- drogi ewakuacyjne o'wietlonych wy*"cznie 'wiat*em sztucznym
- przedsionki WC
- WC dla niepe*nosprawnych
- sala konferencyjna
- na zewn"trz budynku przy wyj'ciach ewakuacyjnych
O'wietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania o'wietlenia. O'wietlenie
awaryjne. Nat!&enie o'wietlenia na pod*odze wzd*u& 'rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi( nie
mniej ni& 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmuj"cym nie mniej ni& po*ow! szeroko'ci drogi, nat!&enie
o'wietlenia powinno stanowi( co najmniej 50 % podanej warto'ci – 0,5 lx. Minimalny czas stosowania
o'wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosi( 1 h.
Instalacja o'wietlenia zewn!trznego<
Zgodnie z obowi"zuj"c" norm" PKN-CEN/TR 13201 – 1 „O'wietlenie dróg. Cze'( < Wybór klas o'wietlenia”
dla dróg wewn!trznych oraz parkingu przyj!to klas! o'wietlenia P4, która charakteryzuje si! nast!puj"cymi
parametrami:
- 'rednie nat!&enie o'wietlenia | ?lx;
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- minimalne nat!&enie o'wietlenia |1lx.
W celu spe*nienia wy&ej wymienionych wymaga+ ma parkingu i na drogach wewn!trznych zosta*o
zaprojektowane o'wietlenie terenu zrealizowane za pomoc" latar+ parkowych -oznaczonych na planie
sytuacyjnym symbolami P2/1 ÷ P2/95 i ulicznych -P1/1 ÷ P1/95.
Szczegó*owe rozwi"zania projektowe zawarto w:
- Projekcie zagospodarowania terenu siedziby Urz!du Gminy w Gostyninie ul. Bierzewicka,
Tom 3< bran&a elektryczna.
- Projekcie technicznym - bran&a elektryczna.
2) B ran% a s an ita rn a
Instalacja przeciwpo%arowa w budynku
Instalacja przeciwpo&arowa w budynku zosta*a zaprojektowana zgodnie z Rozporz"dzeniem Ministra Spraw
Wewn!trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo&arowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zmian"
Dz.U. 2019 poz. 67 -Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r., ze zmian" Dz.U. 2019 poz. 67
z dnia 14 stycznia 2019 r5. Stan prawny na dzie+ 24.02.2020 r.
Zaprojektowano instalacj! wodn" przeciwpo&arow" opart" o hydranty wewn!trzne umieszczone
w szafkach hydrantowych z w!&em pó*sztywnym d*ugo'ci 30 m o nominalnej 'rednicy w!&a 2? mm.
Zaprojektowano jeden pion p.po&. zlokalizowany na korytarzu przy klatce schodowej zasilaj"cy trzy hydranty
2? umieszczone po jednym na ka&dej kondygnacji budynku.
Dla zapotrzebowania wody przyj!to jednoczesne dzia*anie dwóch hydrantów 2? o minimalnej wydajno'ci
poboru wody mierzonym na wylocie pr"downicy 1,0 dm3/s przy ci'nieniu nominalnym wyp*ywu 0,2 MPa.
W wydanych warunkach technicznych z dnia 23.03.2016 r. na pod*"czenie inwestycji lokalizowanej na
przedmiotowej dzia*ce, MPK w Gostyninie poinformowa*o, &e ci'nienie w sieci w pobli&u projektowanego
budynku wynosi 4 ÷ 4,? atm. Na tej podstawie przyj!to maksymalne ci'nienie w sieci w miejscu w*"czenia
przy*"cza H[ 4,? atm [ 4? mH2O oraz przy doborze zestawu hydroforowego za*o&ono mo&liwo'( spadku
ci'nienia w sieci do 30 mH2O.
Instalacja wodoci"gowa przeciwpo&arowa b!dzie zasilana z tego samego przy*"cza wodoci"gowego
ø 90 mm co instalacja wodoci"gowa sanitarna. Wej'cie przy*"cza wodoci"gowego wraz z wodomierzem
i armatur" antyska&eniow" typu BABM usytuowane b!dzie w wydzielonym pomieszczeniu wodomierza. W
pomieszczeniu tym zainstalowano równie& zestaw hydroforowy podnosz"cy ci'nienie w instalacji sanitarnej i
hydrantowej w celu zapewnienia wymaganego ci'nienia wyp*ywu z zaworu krytycznego. Zaprojektowano
zestaw hydroforowy Wilo z serii COR Helix VF/SC-FFS. Za zestawem hydroforowym zaprojektowano
oddzielenie instalacji na bytow" i przeciwpo&arow".
Zestaw hydroforowy wyposa&ony b!dzie w<
· Uk*ad Pomiarowy zgodnie z Rozporz"dzeniem -DZ.U 2009 poz. 10305 sk*adaj"cy si! z<
- przep*ywomierza,
- ci'nieniomierza
- zaworu regulacyjnego,
s*u&"cy do okresowej kontroli parametrów pracy. Urz"dzenie to s*u&y to testów odbiorowych urz"dzenia
przeciwpo&arowego oraz do corocznych testów charakterystyki urz"dzenia.
· Modu* Odci!cia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i przeciwpo&arowych
zgodny z Rozporz"dzeniem -DZ.U 2009 poz. 7195
Zaprojektowane certyfikowane urz"dzenie hydroforowe z serii COR Helix }F/SC-FFS wyposa&one jest w
sterownik oraz falownik z funkcj" FIRE MODE czyli inaczej z trybem po&arowym.
Oznacza on, &e w przypadku po&aru w*"czaj" si! wszystkie pompy w zestawie i symultanicznie reguluj"
swoj" pr!dko'( obrotow" w celu dopasowania ci'nienia po stronie t*ocznej do nastawionego. Wszelkie b*!dy
s" pomijane, a wy*"czy( urz"dzenie mo&na tylko r!cznie.
Przed przegrzaniem si! pomp w trybie po&arowym, w sytuacji braku przep*ywu chroni specjalne obej'cie
zapewniaj"ce zrzut wody ch*odz"cej z urz"dzenia.
Ka&dy zestaw pompowy musi by( wyposa&ony równie& w Uk*ad Pomiarowy
Projekt przewiduje wykonanie instalacji wodoci"gowej przeciwpo&arowej nawodnionej z hydrantami DN 2?,
oraz monta& izolatora przep*ywów zwrotnych typ BABM na odga*!zieniu przeciwpo&arowym za rozdzia*em
instalacji na bytow" i przeciwpo&arow". Wykonanie instalacji przeciwpo&arowej nawodnionej polega( b!dzie
na pod*"czeniu jej na ostatnim pi!trze do odbiornika wody którym b!dzie armatura czerpalna umywalkowa.
Warunkiem dopuszczenia urz"dze+ przeciwpo&arowych do u&ytkowania, po zamontowaniu ich na obiekcie,
jest przeprowadzenie odpowiednich prób i bada+, potwierdzaj"cych prawid*owo'( ich dzia*ania.
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Urz"dzenia przeciwpo&arowe powinny by( poddawane przegl"dom technicznym i czynno'ciom
konserwacyjnym zgodnie z Polskimi Normami oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Przegl"dy powinny
by( przeprowadzane nie rzadziej ni& raz do roku.
Klatki schodowe w budynku wyposa&one zostan" w urz"dzenia s*u&"ce do usuwania dymu zaprojektowane
w oparciu o wymagania zawarte w PN-B-02877-4:2001. Ochrona przeciwpo&arowa budynków. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciep*a. Zasady projektowania. wraz ze zmian" z wrze'nia 2006 roku
PN-B-02877-4:2001/Az1.
Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynków niskich i
'redniowysokich powinna wynosi( co najmniej ? ] powierzchni rzutu poziomego pod*ogi tej klatki
schodowej, a w budynkach wysokich nie mniej ni& 7,? ]. Powierzchnia jednego otworu pod klap! dymow"
nie mo&e by( mniejsza ni& 1,0 m2 w budynkach niskich i 'redniowysokich i 1,? m2 w budynkach wysokich.
W celu zapewnienia pe*nego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nale&y przewidzie(
odpowiedni" liczb! otworów przez które przedostaje si! powietrze uzupe*niaj"ce, umiejscowionych w
dolnych cz!'ciach pomieszczenia.
Urz"dzenia przeciwpo&arowe w obiekcie powinny by( wykonane zgodnie z projektem bran&owym
uzgodnionym przez rzeczoznawc! do spraw zabezpiecze+ przeciwpo&arowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich u&ytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urz"dzenia prób i bada+,
potwierdzaj"cych prawid*owo'( ich dzia*ania.
Po mi esz cz en ie k ot,o w ni i pom ie sz cz eni e w odomie rz a z z estaw em h yd rofo row ym
Rozwi"zania przyj!te w projekcie budowlanym w bran&y architektoniczno-budowlanej w zakresie ochrony
przeciwpo&arowej budynku, spe*niaj" wymagania okre'lone w rozporz"dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada( budynki i ich usytuowanie
-Dz. U. z 2002 r. Nr 7?, poz. 690, z pó>n. zm.5/
Budynek zaliczono do budynków niskich i kategorii zagro&enia ludzi ZL I.
Klasa odporno'ci ogniowej – budynek 'redniowysoki -SW5 - „B”.
Pomieszczenia musz" stanowi( odr!bne strefy po&arowe. Klasa odporno'ci ogniowej elementów
pomieszcze+<
- G*ówna konstrukcja no'na - R 120
- Strop - REI 60
- $ciany zewn!trzne - REI 120
- $ciany wewn!trzne - REI 120
- Drzwi wej'ciowe do kot*owni otwierane na zewn"trz - EI 60.
- Drzwi wej'ciowe do pomieszczenia z zestawem hydroforowym otwierane na zewn"trz - E I 60.
· 'ciany i stropy oddzielaj"ce pomieszczenie kot*owni gazowej winny by( gazoszczelne, wykonane
z materia*ów niepalnych,
· drzwi samozamykaj"ce do pomieszczenia kot*owni winny by( gazoszczelne wykonane z materia*u
niepalnego - z atestem;
· od strony kot*owni winny mie( zamkni!cie bezzamkowe i otwierane na zewn"trz pod naciskiem cia*a,
· pod urz"dzenia stoj"ce nale&y wykona( poduszki betonowe zabezpieczone k"townikiem.
· posadzk! w pomieszczeniach nale&y wykona( ze spadkiem w kierunku projektowanych kratek 'ciekowych,
· o'wietlenie sztuczne pomieszczenia, zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-24;
· zaleca si!, aby pomieszczenie to mia*o o'wietlenie naturalne bezpo'rednie lub po'rednie.
· zestaw hydroforowy musi by( zasilany kablem elektrycznym o odporno'ci po&arowej PH90
z przed wy*"cznika g*ównego pr"du budynku,
· urz"dzenia musz" by( uziemione i zabezpieczone przed pora&eniem
Pomieszczenie kot*owni nale&y traktowa( jako zagro&one po&arem i niezagro&one wybuchem.
Kot*y gazowe zosta*y zainstalowane w wydzielonym pomieszczeniu kot*owni spe*niaj"cym warunki
dotycz"ce ich wysoko'ci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a tak&e dop*ywu powietrza do spalania
okre'lone w rozporz"dzeniu, w Polskich Normach i przepisach odr!bnych.
Budynek zaopatrywany b!dzie w gaz ziemny wysokometanowy E zgodnie z PN-C-047?0<2011 do celów
grzewczych i przygotowania ciep*ej wody u&ytkowej.
Instalacja gazowa zasila( b!dzie 2 jednofunkcyjne kot*y gazowe kondensacyjne w uk*adzie kaskadowym z
zamkni!t" komor" spalania o *"cznej mocy przy parametrach pracy 80/60 °C oko*o 90 kW i zapotrzebowaniu
gazu ok. 9,7 m3/h.
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Ak t yw n y s ys te m bez pie cz e/ stw a kot ,ow ni
Zgodnie z §1?8 Rozporz"dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada( budynki i ich usytuowanie<
ust.5. Urz"dzenia sygnalizacyjno-odcinaj"ce dop*yw gazu nale&y stosowa( w tych pomieszczeniach,
w których *"czna nominalna moc cieplna zainstalowanych urz"dze+ gazowych jest wi!ksza
ni& 60 kW.
ust.6. Zawór odcinaj"cy dop*yw gazu do budynku, b!d"cy elementem sk*adowym urz"dzenia
sygnalizacyjno-odcinaj"cego, powinien by( instalowany poza budynkiem, mi!dzy kurkiem g*ównym
a wprowadzeniem przewodu do budynku.
ust.7. Instalacja gazowa przy*"czona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna by(
zabezpieczona przed wp*ywem pr"dów b*"dz"cych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na
wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.
W kot ,ow ni z a pr oj ekt ow ano s yst em s yg na l iz a c yjn o - od cin a j- c y pr odu k cj i G AZ E X
w sk ,ad któ re go w ch odz i:
- Detektor gazu -g*owica gazometryczna5 - typu DEX/F model DEX-12/N o konstrukcji
przeciwwybuchowej Ex, os*ona ognioszczelna -zgodnie z ATE•5,
- Centrala detekcyjna - modu* alarmowy MD-1.Z przeznaczony do kontroli i zasilania jednego
dwuprogowego detektora gazów oraz sterowania zaworem samozamykaj"cym. MD w*"cza optyczn"
i akustyczn" sygnalizacj! alarmow" oraz aktywuje odpowiednie wyj'cie alarmowe.
W przypadku alarmu generuje sygna* zamykaj"cy zawór gazowy odcinaj"cy dop*yw gazu do instalacji.
W ten sposób realizowana jest idea automatycznego zabezpieczenia pomieszcze+ wyposa&onych
w urz"dzenia gazowe. W modelu MD-1.Z wewn!trzny akumulator zapewnia podtrzymanie zasilania
w przypadku braku zasilania zewn!trznego z sieci energetycznej.
- Zawór samozamykaj"cy - zawór odcinaj"cy grzybkowy typu ZB - 25 do wspó*pracy z detektorami
gazu wyzwalany elektromagnetycznie. Zawór odcinaj"cy typu ZB jest szybkozamykaj"cym zaworem
grzybkowym przystosowanym do wspó*pracy z detektorami gazu -systemami detekcji5.
Otwierany tylko r!cznie, zamykany za pomoc" impulsu elektrycznego -lub r!cznie- specjalnym
przyciskiem5. Zarówno w po*o&eniu otwarcia jak i zamkni!cia nie wymaga zasilania.
Zawór w pozycji roboczej jest otwarty i pozwala na swobodny przep*yw gazu.
Zadzia*anie zaworu - tzn. natychmiastowe odci!cie dop*ywu gazu do urz"dzenia lub instalacji gazowej nast!puje pod wp*ywem impulsu elektrycznego pochodz"cego z systemu wykrywaj"cego obecno'(
gazu w dozorowanych pomieszczeniach. Impuls generowany jest w chwili, gdy st!&enie gazu
przekroczy 'ci'le okre'lony próg. Zawór wyposa&ony jest standardowo w wyzwalacz
elektromagnetyczny na napi!cie 12} DC, przystosowany do wspó*pracy z wszystkimi dost!pnymi na
rynku systemami detekcji gazu -detektorami5. Ze wzgl!du na mo&liwo'( r!cznego otwierania i
zamykania zawór mo&e by( dodatkowo wykorzystany jako r!czny kurek odcinaj"cy.
- Sygnalizator wewn!trzny i zewn!trzny akustyczny i optyczny informuj"cy o stanach alarmowych
systemu zlokalizowany na zewn!trznej 'cianie pomieszczenia -korytarz, 'ciana zewn!trzna budynku5
- Ewentualne inne urz"dzenia peryferyjne, s*u&"ce do zdalnego przekazywania informacji o alarmie,
np. dialer telefoniczny do przekazywania takich informacji za po'rednictwem normalnych *"cz
telefonicznych, radiolinia do przesy*ania sygna*ów alarmowych drog" radiow" i inne.
- W uzasadnionych przypadkach zasilacz systemowy, pozwalaj"cy na utrzymywanie systemu
w stanie gotowo'ci nawet w razie przerwy w dop*ywie napi!cia zasilania.
Szczegó*owe rozwi"zania projektowe zawarto w<
- Projekcie zagospodarowania terenu siedziby Urz!du Gminy w Gostyninie ul. Bierzewicka,
Tom 2: Bran&a instalacyjno-sanitarna
- Projekcie technicznym - instalacyjno-sanitarna.
13 . Info r ma cj e o w yp os a% e niu w ga 'n ic e
Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporz"dzenia Ministra Spraw Wewn!trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpo&arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
-Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 7195 z pó>n. zm., budynek nale&y wyposa&y( w ga'nice przeno'ne
spe*niaj"ce wymagania Polskich Norm.
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Jedna jednostka masy 'rodka ga'niczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w ga'nicach powinna przypada(
na ka&de 100 m2 powierzchni strefy po&arowej, a w pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych (PM)
o g!sto'ci obci"&enia ogniowego do ?00 MJ/m2 jedna jednostka masy 'rodka ga'niczego 2 kg -lub 3 dm3)
zawartego w ga'nicach powinna przypada( na ka&de 300 m2 powierzchni strefy po&arowej.
Zaleca si! wyposa&enie budynku w ga'nice proszkowe do gaszenia po&arów grupy A, B, C.
Ga'nice w obiekcie musz" by( rozmieszczone<
1) w miejscach *atwo dost!pnych i widocznych, w szczególno'ci<
a) przy wej'ciach do budynków,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyj'ciach z pomieszcze+ na zewn"trz;
2) w miejscach nienara&onych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzia*anie >róde* ciep*a -piece, grzejniki5;
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na ka&dej kondygnacji, je&eli pozwalaj"
na to istniej"ce warunki.
Przy rozmieszczaniu ga'nic musz" by( spe*nione nast!puj"ce warunki<
1) odleg*o'( z ka&dego miejsca w obiekcie, w którym mo&e przebywa( cz*owiek, do najbli&szej ga'nicy
nie powinna by( wi!ksza ni& 30 m;
2) do ga'nic powinien by( zapewniony dost!p o szeroko'ci co najmniej 1 m.
14 . Info r ma cj e o prz y gotow ani u o bi ek tu b udow lan ego i t er en u do p row adz en ia
dz ia , a/ r atow ni cz o - ga 'n icz yc h0 a w sz cz e gól no 'c i info rm a c je o dr og ach
po% a row ych0 z ao patrz en iu w w od& d o z ew n&t rz n ego ga sz en ia po% a ru or az
o s prz & ci e s ,u% - c ym do t ych dz i a ,a /.
Przedmiotowy budynek zaopatrywany b!dzie w wod! z projektowanego przy*"cza wodoci"gowego
ø 90 mm z odej'ciem do hydrantu o 'rednicy Dn 80, zlokalizowanego na dzia*ce inwestora,
w odleg*o'ci 19,36 m od budynku.
W wydanych warunkach technicznych z dnia 23.03.2016 r. na pod*"czenie inwestycji lokalizowanej na
przedmiotowej dzia*ce, MPK w Gostyninie ustali*o, &e w celu zabezpieczenia zewn!trznego obiektu na
planowanym przy*"czu zamontowa( hydrant p.po&.ø 80 nadziemny.
Przy*"cze zaprojektowano z rur PE SDR 17. Przy*"cze b!dzie odga*!zieniem z miejskiej obwodowej sieci
wodoci"gowej w celu zasilenia budynku oraz hydrantu zewn!trznego w wod!.
Przy*"cze zapewni wymagan" ilo'( wody dla potrzeb<
- przeciwpo&arowych dla zewn!trznego gaszenia po&aru ilo'ci 10 dm3/s ;
- bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 1? ] w ilo'ci 0,22 dm3/s - wg =PT wewn!trznej instalacji
wodoci"gowej i kanalizacyjnej=;
)"czna wymagana wydajno'( przy*"cza wodoci"gowego wyniesie ‚[ 10,22 dm3/s
Na przy*"czu zamontowano 1 hydrant przeciwpo&arowy nadziemny ø 80 fig.8?3 z samoczynnym
odwodnieniem i podwójnym zamkni!ciem z &eliwa szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005
oraz PN-EN 14384:2005
Wydajno'( nominalna hydrantu zewn!trznego Dn 80 mm, przy ci'nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody wynosi 10 dm3/s.
W promieniu do 75 m od projektowanego budynku, na istniej"cej sieci wodoci"gowej, znajduj" si! dwa
hydranty przeciwpo&arowe równie& zabezpieczaj"ce przeciwpo&arowo projektowany budynek<
- jeden w pasie drogowym ul.Bierzewickiej, w odleg*o'ci 44,14 m od budynku,
- drugi na terenie s"siaduj"cej dzia*ki PKSP, w odleg*o'ci 47,46 m od budynku
Lokalizacje hydrantów wraz z sieciami i przy*"czami wodoci"gowymi wskazane zosta*y na rysunku projektu
zagospodarowania terenu oraz poni&ej na planie terenu.
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15 . D rog a po% a row a
Zgodnie z rozporz"dzeniem Ministra Spraw Wewn!trznych I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpo&arowego zaopatrzenia w wod! oraz dróg po&arowych -Dz. U. 2009 poz. 10305,
dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpo&arowej do obiektu budowlanego o ka&dej porze roku, nale&y
doprowadzi( do budynku nale&"cego do grupy wysoko'ci< 'redniowysoki, zawieraj"cego stref! po&arow"
zakwalifikowan" do kategorii zagro&enia ludzi ZL III.
Projektowane zagospodarowanie uwzgl!dnia budow! drogi po&arowej zgodnie z obowi"zuj"cymi
przepisami.
Droga po&arowa na terenie dzia*ki jest elementem wewn!trznego uk*adu komunikacji ko*owej<
- o szeroko'ci jezdni ? m
- nawierzchni utwardzonej -polbruk5, która powinna umo&liwia( przejazd pojazdów o nacisku osi
na nawierzchni! jezdni co najmniej 100 kN -kiloniutonów5.
Na odcinku wyjazdowym droga po&arowa jest elementem wewn!trznego uk*adu komunikacji
na terenie PKSP w Gostyninie:
- o szeroko'ci jezdni 6 m;
- nawierzchni utwardzonej -polbruk5, która powinna umo&liwia( przejazd pojazdów o nacisku osi
na nawierzchni! jezdni co najmniej 100 kN -kiloniutonów5.
Nachylenie pod*u&ne drogi po&arowej zawiera si! w przedziale od 0,?] do 3,0? ].
Zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami droga po&arowa powinna posiada( wjazd i wyjazd lub by(
zako+czona placem o wymiarach 20x20m. Projektowane zagospodarowanie, wynikaj"ce z warunków
zabudowy oraz uk*adu funkcjonalnego uniemo&liwia wykonanie na terenie inwestycji placu utwardzonego o
ww. wymiarach.
Na podstawie umowy nr 1 / 2020 dotycz"cej u&yczenia cz!'ci nieruchomo'ci zawartej dnia
21 pa>dziernika 2020 roku w Gostyninie, pomi!dzy Komend" Wojewódzk" Pa+stwowej Stra&y Po&arnej
w Warszawie, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, reprezentowan" przez Komendanta Powiatowego
PSP w Gostyninie, a Gmin" Gostynin, ul. Rynek 26,09 - ?00 Gostynin, reprezentowan" Wójta Gminy
Gostynin, KWPSP w Warszawie oddaje Gminie Gostynin do bezp*atnego u&ywania cz!'(
dzia*ki nr 1302/3, o powierzchni 291 m2, z przeznaczeniem na wykorzystanie w celach ochrony
przeciwpo&arowej, jako wyjazd/wjazd dla samochodów ratowniczo-ga'niczych, poprzez projektowan" bram!
i dalej poprzez wykonan" przez Gmin! Gostynin na tej dzia*ce drog! dla budynku Urz!du Gminy Gostynin inwestycji realizowanej przez Gmin! Gostynin na dzia*kach po*o&onych w Gostyninie
przy ul. Bierze-wickiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia*ki nr 340, 1301/1, 1302/1 i 1302/2.
Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony.
Projektowana droga po&arowa przebiega od wjazdu na teren dzia*ki z drogi wojewódzkiej nr ?73
(ul.Bierzewicka5 wzd*u& pó*nocnego szczytu, a nast!pnie wzd*u& wschodniej 'ciany budynku, na ca*ej jego
d*ugo'ci, przy czym bli&sza kraw!d> tego odcinka drogi po&arowej jest oddalona od budynku o 8,31 m.
Natomiast odleg*o'( kraw!dzi drogi po&arowej od najdalej wysuni!tej - pó*nocnej 'ciany szczytowej
jest mniejsza ni& ?,0 - w zwi"zku z czym, w tej 'cianie budynku -REI1205 zaprojektowano okna sta*e
w klasie odporno'ci ogniowej EI60.
Pomi!dzy drog" i 'cian" budynku nie wyst!puj" sta*e elementy zagospodarowania terenu, drzewa
i krzewy o wysoko'ci przekraczaj"cej 3 m.
Dojazd po&arowy jest mo&liwy równie& od drugiego boku d*u&szego - elewacji frontowej
oraz od szczytu budynku.
W ten sposób zapewniony jest dost!p do ponad 30 ] obwodu zewn!trznego budynku, przy jego rozpi!to'ci
-najwi!kszej szeroko'ci5 równej 17,6? m.
Wyj'cia z budynku posiadaj" po*"czenie z drog" po&arow", doj'ciami o szeroko'ci minimalnej 1,? m
i d*ugo'ci nie wi!kszej ni& ?0 m, w sposób zapewniaj"cy dotarcie bezpo'rednio lub drogami ewakuacyjnymi
do ka&dej strefy po&arowej w tych obiektach.
Teren, na którym zlokalizowana jest droga wojewódzka nr ?73 -ul. Bierzewicka5 oraz zjazd na teren dzia*ki
inwestora obj!te s" Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla uk*adu komunikacyjnego
miasta Gostynina - Uchwa*a nr 106/•I•/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
28 lutego 2012 r.. Zgodnie §10 ust. 2 MPZP< „nale&y zapewni( dojazdy po&arowe do kompleksów le'nych
oraz do innych obiektów i terenów, dla których wymagana jest droga po&arowa=.
W zwi"zku z powy&szym zaprojektowano drog! po&arow" z wjazdem i wyjazdem o parametrach zgodnych z
obowi"zuj"cymi przepisami.
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1?. Obiekt po przekazaniu do u&ytkowania nale&y wyposa&y( w instrukcj! post!powania na wypadek
po&aru wraz z wykazem telefonów alarmowych.
16. Po przekazaniu do u&ytkowania dla obiektu nale&y opracowa( instrukcj! bezpiecze+stwa
po&arowego.
16 . P odstaw y p r aw ne op ra cow an i a w a run k ów och ron y prz e ciw p o% a row ej
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - o ochronie przeciwpo&arowej (J. t.: Dz. U. z
2020 r. poz. 961 z pó>n. zm5.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane -J. t.< Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pó>n. zm5.
3. Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada( budynki i ich usytuowanie -J. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 106? z pó>n. zm.5.
4. Rozporz"dzenie Ministra Spraw Wewn!trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpo&arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
-Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pó>n. zm.5 .
5. Rozporz"dzenie Ministra Spraw Wewn!trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpo&arowego zaopatrzenia w wod! oraz dróg po&arowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) .
6. Rozporz"dzenie Ministra Spraw Wewn!trznych i Administracji z dnia 2 grudnia 201? roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl!dem ochrony przeciwpo&arowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).
7. Rozporz"dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze'nia 2020 roku w sprawie szczegó*owego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
8. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
PN – EN 62305 – 1 Wymagania ogólne
PN – EN 62305 – 2 Zarz"dzanie ryzykiem
PN – EN 62305 – 3 Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagro&enie &ycia
PN – EN 62305 – 4 Urz"dzenia elektryczne i elektroniczne obiektów budowlanych
9. PN-EN ISO 7010: 2020 Symbole graficzne – Barwy bezpiecze+stwa i znaki bezpiecze+stwa –
Zarejestrowane znaki bezpiecze+stwa.
10. PN - 97/N – 012?6/04< Znaki bezpiecze+stwa. Techniczne 'rodki przeciwpo&arowe .
11. PN – 98/N – 01256/05: Znaki bezpiecze+stwa. Zasady umieszczania znaków bezpiecze+stwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach po&arowych .
12. PN – 97/B – 0286?< Ochrona przeciwpo&arowa budynków . Przeciwpo&arowe zaopatrzenie wodne .
Instalacja wodoci"gowa wewn!trzna przeciwpo&arowa .
13. PN – EN 671 – 1< 1999 Sta*e urz"dzenia ga'nicze. Hydranty wewn!trzne.
Hydranty wewn!trzne z w!&em pó*sztywnym.
14. PN – EN 671 – 2< 1999 Sta*e urz"dzenia ga'nicze. Hydranty wewn!trzne .
Hydranty wewn!trzne z w!&em p*asko sk*adanym.
15. PN – EN 671 – 3: Sta*e urz"dzenia ga'nicze. Instalacje hydrantowe wewn!trzne. Konserwacja instalacji
hydrantów wewn!trznych z w!&ami pó*sztywnymi oraz z w!&ami sk*adanymi p*asko.
16. PN – EN 1838< 2013 Zastosowania o'wietlenia. O'wietlenie awaryjne.
17. PN – EN 50172: 200? Systemy awaryjnego o'wietlenia ewakuacyjnego.
18. PN – EN 60598 – 2 – 22< 2004/AC Oprawy o'wietleniowe. Wymagania szczegó*owe.
Oprawy do o'wietlenia awaryjnego.
19. PN – EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
20. PN-B- 028?2< 2001 Ochrona przeciwpo&arowa budynków. Obliczanie g!sto'ci obci"&enia ogniowego
oraz wyznaczanie wzgl!dnego czasu trwania po&aru .
21. PN-B-02877-4< 2001 Ochrona przeciwpo&arowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciep*a . Zasady projektowania .
22. PN-B-02877-4< 2001/ Az1< 2006 Ochrona przeciwpo&arowa budynków. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciep*a . Zasady projektowania .
23. PN – EN 12101< Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep*a.
Zeszyty od nr 1 do nr 10.
24. PN-B-02857: 2017-04 Ochrona przeciwpo&arowa budynków. Przeciwpo&arowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogólne.
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VI . UWAR U N KO WAN I A S Z CZ EG Ó L N E
1. Realizacja przedmiotowego zamierzenia budowlanego:
- nie mo&e pozbawi( dost!pu do drogi publicznej innych u&ytkowników istniej"cych budynków oraz
mo&liwo'ci przejazdu pojazdów ratowniczych,
- nie mo&e ograniczy( mo&liwo'ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze 'rodków *"czno'ci, w trakcie ewentualnej przebudowy istniej"cej infrastruktury podziemnej nale&y
zapewni( rozwi"zania zast!pcze na czas trwania budowy,
- nie mo&e pozbawi( dost!pu 'wiat*a dziennego do pomieszcze+ przeznaczonych na pobyt ludzi,
2. u&ytkowanie obiektu budowlanego nie mo&e skutkowa( uci"&liwo'ciami spowodowanymi przez
ha*as, wibracje, zak*ócenia elektryczne i promieniowanie,
3. u&ytkowanie obiektu budowlanego nie mo&e skutkowa( uci"&liwo'ciami spowodowanymi
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
4. projekt budowlany nie mo&e narusza( przepisów ustawy z dnia z dnia 21 marca 198? r.,
o drogach publicznych oraz rozporz"dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada( drogi publiczne i
ich usytuowanie,
5. ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z ukrytym lub uwidocznionym na mapie do celów
projektowych uzbrojeniem dzia*ek Inwestor rozwi"&e we w*asnym zakresie i na w*asny koszt
w uzgodnieniu z w*a'cicielem uzbrojenia.
VI I. O CH RO N A I NT E R E SÓ W O SÓ B T RZ EC I CH
Obiekty i roboty budowlane mog" by( realizowane wy*"cznie na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane oraz spe*nia( wymagania okre'lone w rozporz"dzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada( budynki i ich usytuowanie.
Projekt budowlany inwestycji odpowiada przepisom ww. rozporz"dzenia.
Inwestycja b!dzie zgodna z warunkami ustalonymi w prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy.
VI II . W Y M AG AN I A W STO SU NK U DO W Y K O N AW C Y INW E ST Y CJ I
1. Cechy obiektu dotycz"ce rozwi"za+ budowlano-konstrukcyjnych i wska>ników ekonomicznych<
a) Elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych b!d" mia*y zapewnion" trwa*o'( nie mniejsz"
ni& ?0 lat, z zastrze&eniem obiektów typowych, takich jak wiata na pojemniki do gromadzenia
odpadów bytowo-gospodarczych, których trwa*o'( okre'l" atesty, 'wiadectwa oraz parametry
techniczno-u&ytkowe;
S" to obiekty, które mo&na wymienia( po ustalonym okresie przydatno'ci do u&ytkowania.
b) Obiekty, urz"dzenia, sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania
powinny zapewni( u&ytkowanie w okresie nie krótszym ni& 30 lat, a osprz!t i przybory instalacyjne
powinny zapewni( sprawne funkcjonowanie w okresie 1? lat.
2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
a) Organizacja robót, jako'( u&ytych wyrobów i jako'( wykonania winny odpowiada( standardom,
okre'lonym w obowi"zuj"cych przepisach budowlanych i normach.
b) Inwestor b!dzie kontrolowa* w tym zakresie dzia*ania wykonawcy.
c) W ramach przekazania placu budowy inwestor przeka&e wykonawcy ca*o'( terenu w granicach
lokalizacji inwestycji.
d) Teren przeznaczony na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy.
e) Wykonawca b!dzie zobowi"zany do przyj!cia odpowiedzialno'ci od nast!pstw i za wyniki dzia*alno'ci
w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony 'rodowiska,
- warunków bezpiecze+stwa pracy,
- warunków bezpiecze+stwa ruchu drogowego zwi"zanego z budow",
- zabezpieczenia elementów dróg zewn!trznych od nast!pstw zwi"zanych z budow".
- zabezpieczenia placu budowy przed dost!pem osób trzecich.
f) Wywóz nieczysto'ci, gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca mo&e dokonywa(
na wysypisko wskazane przez Urz"d Gminy w Gostyninie,
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3. Wykonawca inwestycji powinien przedstawi(<
a) harmonogram realizacji inwestycji,
b) harmonogram p*atno'ci,
c) projekt zagospodarowania placu budowy,
d) projekt organizacji robót,
e) plan bezpiecze+stwa i ochrony zdrowia -bioz5,
f) plan zapewnienia jako'ci wykonywanych robót budowlanych.
4. Wyroby budowlane:
a) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót , winny spe*nia( wymagania okre'lone
w obowi"zuj"cych przepisach budowlanych, a wykonawca b!dzie posiada* dokumenty potwierdzaj"ce,
&e zosta*y one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadaj" wymagane parametry.
b) Wyroby budowlane wytwarzane wed*ug zasad okre'lonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych b!d" wymaga*y przeprowadzenia bada+ potwierdzaj"cych, &e spe*niaj" one oczekiwane
parametry.
c) Koszty przeprowadzenia tych bada+ obci"&aj" wykonawc!,
d) Transport budowlany nie mo&e przekracza( obci"&enia dopuszczalnego na drodze wojewódzkiej nr ?73
stanowi"cej dojazd na teren inwestycji,
e) Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszcze+ ziemnych powodowanych ruchem samochodów
obs*uguj"cych budow!.
?. Kontrola robót budowlanych:
a) Zamawiaj"cy winien przewidzie( bie&"c" kontrol! wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli Zamawiaj"cego mog" by( poddane w szczególno'ci<
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzaj"cych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno'ci parametrów z danymi zawartymi w projekcie budowlanym;
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno'( zgodno'ci ich parametrów z dokumentacj" projektow".
b) Kontrola b!dzie dotyczy*a m.in.<
- robót murowych,
- robót instalacyjnych,
- robót dekarskich,
- szalunków,
- zbrojenia,
- cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jako'ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu u*o&enia betonu i jego zawibrowania,
- piel!gnacji betonu,
- poprawno'ci u*o&enia izolacji i zabezpiecze+.
- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodno'ci z projektem budowlanym i umow"
c) Dla potrzeb zapewnienia wspó*pracy z wykonawc" i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiaj"cy przewiduje ustanowienie osoby upowa&nionej
do zarz"dzania realizacj" inwestycji i pe*nienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie wynikaj"cym
z przepisów ustawy Prawo budowlane.
Zamawiaj"cy ustali, stosownie do potrzeb, nast!puj"ce rodzaje odbiorów<
- odbiór robót zanikaj"cych i ulegaj"cych zakryciu,
- odbiór cz!'ciowy,
- odbiór ko+cowy,
- odbiór po okresie r!kojmi,
- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.
d) Sprawdzeniu i kontroli b!d" podlega*y<
- u&yte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu
do ich parametrów oraz ich zgodno'ci z dokumentami budowy,
- jako'( wykonania i dok*adno'( prac wyko+czeniowych,
- prawid*owo'( funkcjonowania zamontowanych urz"dze+ i wyposa&enia,
- poprawno'( po*"cze+ funkcjonalnych, wydajno'( przesy*owa i szczelno'( -próby ci'nieniowe5
w sieciach i instalacjach.
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6. Roboty tymczasowe:
a) Wykonawca b!dzie zobowi"zany do wykonania i utrzymywania w stanie nadaj"cym si! do u&ytku
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezb!dnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
b) Zamawiaj"cy nie b!dzie op*aca* odr!bnie robót tymczasowych,
c) Jako roboty tymczasowe Zamawiaj"cy mo&e traktowa( wykonanie< dróg tymczasowych, szalunków,
rusztowa+, wynajmu i ustawie+ d>wigów budowlanych, odwodnie+ roboczych, zabezpiecze+ drzew, itp.
d) Koszty zwi"zane z placem budowy nale&" w ca*o'ci do wykonawcy.
7. Wymagania szczegó*owe w odniesieniu do przygotowania terenu:
a) W trakcie budowy nale&y chroni( istniej"ce drzewa ozdobne,
b) Z miejsc przeznaczonych do sta*ego zabudowania lub usytuowania obiektów na placu budowy
wykonawca zobowi"zany jest zdj"( warstw! warto'ciowego biologicznie humusu, spryzmowa( go
i u&y( do pó>niejszego urz"dzenia zieleni;
c) Ziemia z wykopów fundamentowych oraz z kszta*towania - formowania i plantowania terenu
winna by( wykorzystywana w ramach nowego ukszta*towania terenu
d) Na okres wykonywania robót budowlanych wykonawca stosownie do potrzeb zapewni we w*asnym
obiekcie zaplecza technicznego budowy, pomieszczenia sanitarno-socjalne z odpowiednim
wyposa&eniem dla pracowników Inwestora;
e) Przy*"czenie wody i energii dla potrzeb budowy, zaplecze sanitarno-socjalne oraz sposób
gromadzenia, selekcji i wywozu odpadów oraz nieczysto'ci Wykonawca zapewni we w*asnym zakresie.
O P R AC O WA!
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
ABI. Biuro projektowe architekt Marek Dzi!glewski
09-407 P*ock, ul. Powsta+ców Styczniowych 17 m 8
tel: 24 2636251, mail: abimarek@poczta.onet.pl
PROJEKTANT
bran&a architektoniczno-budowlana
mgr in&. architekt Marek Dzi!glewski
uprawnienia do projektowania bez ogranicze+ w specjalno'ci architektonicznej nr 123/88
Mazowiecka Okr!gowa Izba Architektów nr ew.< MA-1019
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ŤDNCEJCE[PMQYQV[VCPQYCŤRQFQʑGOQPVCʑQYGŤRT\GUVT\GɛYGPV[NCE[LPCŤMQPVTCVC
ļEODFKDF\QNRZRW\WDQRZDļSRGïRĝHPRQWDĝRZHļSU]HVWU]HñZHQW\ODF\MQDļNRQWUïDWD
5ļIROLDSDURSU]HSXV]F]DOQDļNURNLHZļL]RODFMDWHUPLF]QDļLQQHZDUVWZ\
– folia paroprzepuszczalna; 6 – krokiew; 7 – izolacja termiczna; 8 – inne warstwy
=DVWRVRZDQLH
:\PLDU\
Z\VRNRĂÊPP
V]HURNRĂÊHIHNW\ZQDPP
JUXERĂÊPP
REFLÈĝHQLHNJP2

pokrycia dachowe

~ 25
a LVWQLHMHPRĝOLZRĂÊX]\VNDQLDLQQ\FKV]HURNRĂFLNU\FLD
Z]DNUHVLHRGGRPP

a GOD]DOHFDQHMJUXERĂFLPP

1DFK\OHQLDSRïDFL

ļ
ļ
–
ļ
ļ

]DOHFDQHSRZŞ
GRSXV]F]DOQHRGŞ
od Ş do Ş Z\PDJDQH ]DVWRVRZDQLH PDW\ VWUXNWXUDOQHM z GUHQDĝHP i WDĂP\ XV]F]HOQLDMÈFHM w UÈENX
SRZ\ĝHMŞGRŞZ\PDJDQH]DVWRVRZDQLHPDW\VWUXNWXUDOQHM]GUHQDĝHP
SRZ\ĝHMŞVWRVRZDQLHPDW\VWUXNWXUDOQHMX]DOHĝQLRQHRGURG]DMXSRGïRĝDLQVWDODF\MQHJR

.V]WDïWSRïDFL

SïDVNLHZ\SXNïHZNOÚVïHRUD]LQQHQLHW\SRZH

5RG]DMSRGNRQVWUXNFML

ļ ZHQW\ORZDQD
– niewentylowana

:\NRñF]HQLHSRZLHU]FKQL QDWXUDOQDOXESDW\QRZDQD
3RGïRĝDPRQWDĝRZH

ļ GHVNRZDQLHSHïQH ZSU]\SDGNXLPSUHJQDFMLSSRĝVWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH
ļ Sï\WDZLHONRIRUPDWRZDQS26%VNOHMND VWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH
ļ EHWRQ VWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH

Mocowanie:

w ]DOHĝQRĂFL od GïXJRĂFL paneli KDIWNDPL VWDï\PL i SU]HVXZQ\PL które przytwierdza VLÚ w ]DOHĝQRĂFL
od typu SRGïRĝD JZRěG]LDPL ZNUÚWDPL lub NRïNDPL UR]SRURZ\PL VWDO ocynkowana lub QLHUG]HZQD

'RNXPHQW\RGQLHVLHQLD

PDWHULDï31(1
SDQHOSRNU\FLRZ\31(1
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ļEODFKDF\QNRZRW\WDQRZDļSRGïRĝHPRQWDĝRZHļSU]HVWU]HñZHQW\ODF\MQDļNRQWUïDWD
5ļIROLDSDURSU]HSXV]F]DOQDļNURNLHZļL]RODFMDWHUPLF]QDļLQQHZDUVWZ\
– folia paroprzepuszczalna; 6 – krokiew; 7 – izolacja termiczna; 8 – inne warstwy
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V]HURNRĂÊHIHNW\ZQDPP
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pokrycia dachowe

~ 25
a LVWQLHMHPRĝOLZRĂÊX]\VNDQLDLQQ\FKV]HURNRĂFLNU\FLD
Z]DNUHVLHRGGRPP

a GODJUXERĂFLPP

1DFK\OHQLDSRïDFL
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]DOHFDVLÚVWRVRZDQLHPDW\VWUXNWXUDOQHM]GUHQDĝHPLWDĂP\XV]F]HOQLDMÈFHMZUÈENX 

.V]WDïWSRïDFL

SïDVNLHZ\SXNïHZNOÚVïHRUD]LQQHQLHW\SRZH

5RG]DMSRGNRQVWUXNFML

ļ ZHQW\ORZDQD
– niewentylowana

:\NRñF]HQLHSRZLHU]FKQL QDWXUDOQ\OXESDW\QRZDQ\
3RGïRĝDPRQWDĝRZH
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ļ Sï\WDZLHONRIRUPDWRZDQS26%VNOHMND VWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH
ļ EHWRQ VWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH

Mocowanie:

w ]DOHĝQRĂFL od GïXJRĂFL paneli KDIWNDPL VWDï\PL i SU]HVXZQ\PL które PRFXMH VLÚ w ]DOHĝQRĂFL od
typu SRGïRĝD JZRěG]LDPL ZNUÚWDPL lub NRïNDPL UR]SRURZ\PL VWDO ocynkowana lub QLHUG]HZQD
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Zastosowanie
:\PLDU\
Z\VRNRĂÊPP
V]HURNRĂÊHIHNW\ZQDPP
JUXERĂÊPP
REFLÈĝHQLHNJPő

pokrycia dachowe

a
a LVWQLHMHPRĝOLZRĂÊX]\VNDQLDLQQ\FKV]HURNRĂFLNU\FLD
Z]DNUHVLHRGGRPP

a GODJUXERĂFLPP

1DFK\OHQLDSRïDFL

ļ
ļ
–
ļ
ļ

]DOHFDQHSRZŞ
GRSXV]F]DOQHRGŞ
od Ş do Ş Z\PDJDQH zastosowanie PDW\ VWUXNWXUDOQHM z GUHQDĝHP i WDĂP\ XV]F]HOQLDMÈFHM w UÈENX
SRZ\ĝHMŞGRŞZ\PDJDQH]DVWRVRZDQLHPDW\VWUXNWXUDOQHM]GUHQDĝHP
SRZ\ĝHMŞVWRVRZDQLHPDW\VWUXNWXUDOQHMX]DOHĝQLRQHRGURG]DMXSRGïRĝDLQVWDODF\MQHJR

.V]WDïWSRïDFL

SïDVNLHZ\SXNïH

5RG]DMSRGNRQVWUXNFML

ļ ZHQW\ORZDQD
– niewentylowana

:\NRñF]HQLHSRZLHU]FKQL QDWXUDOQ\OXESDW\QRZDQ\
3RGïRĝDPRQWDĝRZH

ļ GHVNRZDQLHSHïQH ZSU]\SDGNXLPSUHJQDFMLSSRĝVWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH
ļ Sï\WDZLHONRIRUPDWRZDQS26%VNOHMND VWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH
ļ EHWRQ VWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH

Mocowanie:

SïDVNLPL]DF]HSDPLNWöUHPRFXMHVLÚZ]DOHĝQRĂFLRGW\SXSRGïRĝDJZRěG]LDPLZNUÚWDPL
OXENRïNDPLUR]SRURZ\PL PDWHULDïVWDORF\QNRZDQDOXEQLHUG]HZQD

'RNXPHQW\RGQLHVLHQLD

PDWHULDï31(1

]4USPOB

.DUWDWHFKQLF]QD3<7.,=$.$'.2:(
-CTVCVGEJPKE\PC26;-+<#-#&-19'

ļEODFKDF\QNRZRW\WDQRZDļSRGïRĝHPRQWDĝRZHļSU]HVWU]HñZHQW\ODF\MQDļNRQWUïDWD
ŤDNCEJCE[PMQYQV[VCPQYCŤRQFQʑGOQPVCʑQYGŤRT\GUVT\GɛYGPV[NCE[LPCŤMQPVTCVC
5ļIROLDSDURSU]HSXV]F]DOQDļNURNLHZļL]RODFMDWHUPLF]QDļLQQHZDUVWZ\
– folia paroprzepuszczalna; 6 – krokiew; 7 – izolacja termiczna; 8 – inne warstwy

=DVWRVRZDQLH
:\PLDU\
Z\VRNRĂÊPP
V]HURNRĂÊHIHNW\ZQDPP

pokrycia dachowe

JUXERĂÊPP
REFLÈĝHQLHNJPő

~ 10
a LVWQLHMHPRĝOLZRĂÊX]\VNDQLDLQQ\FKV]HURNRĂFLNU\FLD
Z]DNUHVLHRGGRPP

a GODJUXERĂFLPP

1DFK\OHQLDSRïDFL

QLHPQLHMQLĝŞ

.V]WDïWSRïDFL

SïDVNLHZ\SXNïH RGXĝ\FKSURPLHQLDFK

5RG]DMSRGNRQVWUXNFML

ļ ZHQW\ORZDQD
– niewentylowana

:\NRñF]HQLHSRZLHU]FKQL QDWXUDOQDOXESDW\QRZDQD
3RGïRĝDPRQWDĝRZH

ļ GHVNRZDQLHSHïQH ZSU]\SDGNXLPSUHJQDFMLSSRĝVWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH
ļ Sï\WDZLHONRIRUPDWRZDQS26%VNOHMND VWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH
ļ EHWRQ VWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH

Mocowanie:

KDIWNDPLSïDVNLPLNWöUHSU]\WZLHUG]DVLÚZ]DOHĝQRĂFLRGW\SXSRGïRĝDJZRěG]LDPL
ZNUÚWDPLOXENRïNDPLUR]SRURZ\PL VWDORF\QNRZDQDOXEQLHUG]HZQD

'RNXPHQW\RGQLHVLHQLD

PDWHULDï31(1

]4USPOB

.DUWDWHFKQLF]QDk&=1,.,7(/(6.232:(
-CTVCVGEJPKE\PCȣ%<0+-+6'.'5-1219'

ļEODFKDF\QNRZRW\WDQRZDļKDIWND]DF]HSRZDļïÈF]QLNWHOHVNRSRZ\ļPDWDVWUXNWXUDOQD]GUHQDĝHP
ŤDNCEJCE[PMQYQV[VCPQYCŤJCHVMC\CE\GRQYCŤȤE\PKMVGNGUMQRQY[ŤOCVCUVTWMVWTCNPC\FTGPCʑGO
5ļL]RODFMDWHUPLF]QDļIROLDSDURL]RODF\MQDļLQQHZDUVWZ\
– izolacja termiczna; 6 – folia paroizolacyjna; 7 – inne warstwy

=DVWRVRZDQLH
:\PLDU\
Z\VRNRĂÊPP
V]HURNRĂÊHIHNW\ZQDPP
JUXERĂÊPP
REFLÈĝHQLHNJPő

SRNU\FLDGDFKRZH

~ 25
a LVWQLHMHPRĝOLZRĂÊX]\VNDQLDLQQ\FKV]HURNRĂFLNU\FLD
Z]DNUHVLHRGGRPP

a GODJUXERĂFLPP

1DFK\OHQLDSRïDFL

ļ
ļ
ļ
ļ

]DOHFDQHSRZŞ
GRSXV]F]DOQHRGŞ
RGŞGRŞZ\PDJDQH]DVWRVRZDQLHWDĂP\XV]F]HOQLDMÈFHMZUÈENX
QLH]DOHĝQLHRGQDFK\OHQLDZ\PDJDQHVWRVRZDQLHPDW\VWUXNWXUDOQHM]ZDUVWZÈGUHQDĝRZÈ

.V]WDïWSRïDFL

SïDVNLHSöïRNUÈJïH

5RG]DMSRGNRQVWUXNFML

QLHZHQW\ORZDQD

:\NRñF]HQLHSRZLHU]FKQL QDWXUDOQDOXESDW\QRZDQD
3RGïRĝDPRQWDĝRZH

WZDUGDZHïQDPLQHUDOQDRGSRUQDQDFKRG]HQLHLVWQLHMHPRĝOLZRĂÊUHJXODFMLJUXERĂFL
L]RODFMLWHUPLF]QHMZV]HURNLP]DNUHVLH

Mocowanie:

KDIWNDPL]V]HURNLPLVWRSNDPLNWöUHPRFXMHVLÚGRSRGïRĝD]DSRĂUHGQLFWZHP
ïÈF]QLNDWHOHVNRSRZHJR

'RNXPHQW\RGQLHVLHQLD

PDWHULDï31(1

]4USPOB

.DUWDWHFKQLF]QD.k72:<5k%(.672-k&<
-CTVCVGEJPKE\PC-ȣ619;4ȣ$'-561,ȣ%;

1 – blacha cynkowo-tytanowa

1 – blacha cynkowo-tytanowa
ŤRQFQʑGOQPVCʑQYG
ļSRGïRĝHPRQWDĝRZH
3ŤMQPVTCVCRT\GUVT\GɛYGPV[NCE[LPC
– NRQWUïDWDSU]HVWU]Hñ wentylacyjna
4 – folia paroprzepuszczalna
ļIROLDSDURSU]HSXV]F]DOQD
5 – izolacja termiczna
ļL]RODFMDWHUPLF]QD
ŤɮEKCPC
ļĂFLDQD
=DVWRVRZDQLH
:\PLDU\
Z\VRNRĂÊPP
V]HURNRĂÊHIHNW\ZQDPP
JUXERĂÊPP
REFLÈĝHQLHNJPő

pokrycia elewacyjne

~ 25
a LVWQLHMHPRĝOLZRĂÊX]\VNDQLDLQQ\FKV]HURNRĂFLNU\FLD
Z]DNUHVLHRGGRPP

a GODJUXERĂFLPP

1DFK\OHQLDSRïDFL

ļ Ş
ļ SRGELWNLSRGVXğWNLļPDNV]DOHFDQDV]HURNRĂÊPP

.V]WDïWSRïDFL

SïDVNLHSöïRNUÈJïH

5RG]DMSRGNRQVWUXNFML

ļ ZHQW\ORZDQD
– niewentylowana

:\NRñF]HQLHSRZLHU]FKQL SDW\QRZDQD
3RGïRĝDPRQWDĝRZH

ļ GHVNRZDQLHSHïQH ZSU]\SDGNXLPSUHJQDFMLSSRĝVWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH
ļ Sï\WDZLHONRIRUPDWRZDQS26%VNOHMND VWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH
ļ EHWRQ VWRVRZDÊPDW\VWUXNWXUDOQH

Mocowanie:

w ]DOHĝQRĂFL od GïXJRĂFL paneli KDIWNDPL VWDï\PL i SU]HVXZQ\PL NWöUH PRFXMH VLÚ w ]DOHĝQRĂFL od
typu SRGïRĝD JZRěG]LDPL ZNUÚWDPL lub NRïNDPL UR]SRURZ\PL VWDO ocynkowana lub QLHUG]HZQD

'RNXPHQW\RGQLHVLHQLD

PDWHULDï31(1
SDQHOSRNU\FLRZ\31(1

]4USPOB

3URMHNWEXGRZODQ\EXG\QNXXU]ĊGXJPLQ\ZUD]]EXGRZąLQIUDVWUXNWXU\WRZDU]\V]ąFHMZ*RVW\QLQLH
&=ĉĝû,,,7203URMHNWWHFKQLF]Q\%UDQĪDDUFKLWHNWRQLF]QREXGRZODQD&]ĊĞüRSLVRZD
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C. ROZWI)ZANIA ELEMENTÓW WYPOSA*ENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
INSTALACJE I URZ)DZENIA BUDOWLANE
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
OBLICZENIA I WYMAGANIA

ABI. Biuro projektowe
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WYMAGANIA W ZAKRESIE WENTYLACJI POMIESZCZE

I. PRZEPISY I NORMY:
1. Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada( budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
2. Rozporz"dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze'nia 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze)stwa i higieny pracy *tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650+;
Za-"cznik nr 3: Wymagania dla pomieszcze) i urz"dze) higieniczno sanitarnych.
3. Polskie Normy:
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i u&yteczno'ci publicznej - Wymagania, wraz ze zmian" PN-83/B-03430/Az3 luty 2000
Data wycofania 2015-09-07 - obowi"zuje na podstawie:
rozporz"dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada( budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Za-"cznik nr 1 do rozporz"dzenia Ministra Infrastruktury
WYKAZ POLSKICH NORM POWO/ANYCH W ROZPORZ4DZENIU - poz. 39.
- PN -B -02431-1 Ogrzewnictwo. Kot-ownie wbudowane na paliwa gazowe o g!sto'ci wzgl!dnej
mniejszej ni& 1. Wymagania.
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg-y.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
II. WYMAGANIA OKRE!LONE"W"OBOWI#ZUJ#CYCH"PRZEPISACH
1. Rozporz$dzenie"Ministra"Infrastruktury"z"dnia"12"kwietnia"2002"r."w"sprawie"warunków
technicznych,"jakim"powinny"odpowiada%"budynki"i"ich"usytuowanie"z"dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
Rozdzia&"5
Pomieszczenia higienicznosanitarne
§"77."1. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mie( wentylacj! spe-niaj"c" wymagania przepisów
rozporz"dzenia oraz przepisów odr!bnych.
2. W ust!pach ogólnodost!pnych nale&y stosowa(:
6+ wentylacj! grawitacyjn" lub mechaniczn" – w ust!pach z oknem i jedn" kabin",
a w innych – mechaniczn" o dzia-aniu ci"g-ym lub w-"czan" automatycznie.
Rozdzia&"6"Wentylacja i klimatyzacja
§ 147."2. Wentylacj! mechaniczn" lub grawitacyjn" nale&y zapewni( w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a tak&e w innych pomieszczeniach,
w których ze wzgl!dów zdrowotnych, technologicznych lub bezpiecze)stwa konieczne jest zapewnienie
wymiany powietrza.
§ 149."1. Strumie) powietrza zewn!trznego doprowadzanego do pomieszcze), nieb!d"cych
pomieszczeniami pracy, powinien odpowiada( wymaganiom Polskiej Normy dotycz"cej wentylacji,
przy czym w mieszkaniach strumie) ten powinien wynika( z wielko'ci strumienia powietrza
wywiewanego, lecz by( nie mniejszy ni& 20 m38h na osob! przewidywan" na pobyt sta-y w projekcie
budowlanym..
§ 155."1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, o'wiaty, wychowania, opieki zdrowotnej
i opieki spo-ecznej, a tak&e w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi,
niewyposa&onych w wentylacj! mechaniczn" lub klimatyzacj!, okna, w celu okresowego przewietrzania,
powinny mie( konstrukcj! umo&liwiaj"c" otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie
z § 57 dla danego pomieszczenia.
(§ 57. 2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w !wietle
o!cie"nic, do powierzchni pod#ogi powinien wynosi$ co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu,
w którym o!wietlenie dzienne jest wymagane ze wzgl%dów na przeznaczenie – co najmniej 1:12).
2+ Skrzyd-a okien, 'wietliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszcze)
przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny by( zaopatrzone w urz"dzenia pozwalaj"ce na -atwe ich
otwieranie i regulowanie wielko'ci otwarcia z poziomu pod-ogi lub pomostu, tak&e przez osoby
niepe-nosprawne, je&eli nie przewiduje si! korzystania z pomocy innych wspó-u&ytkowników.

]4USPOB
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3) W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji ni& wentylacja mechaniczna
nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dop-yw powietrza zewn!trznego, w ilo'ci niezb!dnej dla potrzeb
wentylacyjnych, nale&y zapewni( przez urz"dzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach
balkonowych lub w innych cz!'ciach przegród zewn!trznych.
<+ Urz"dzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny by( stosowane zgodnie z wymaganiami
okre'lonymi w Polskiej Normie dotycz"cej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i u&yteczno'ci publicznej.
2. Rozporz$dzenie"Ministra"Pracy"i"Polityki"Socjalnej"z"dnia"26"wrze'nia"1997"r.
w"sprawie"ogólnych"przepisów"bezpiecze(stwa"i"higieny"pracy"
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650);
Za&$cznik"nr"3:"Wymagania"dla"pomieszcze("i"urz$dze("higienicznosanitarnych
Rozdzia&"4"Ust)py
§ 27. 1. Zainstalowane w ust!pach miski ust!powe i pisuary powinny by( sp-ukiwane bie&"c" wod" oraz
pod-"czone do kanalizacji.
3. W pomieszczeniach ust!pów nale&y zapewni( wymian! powietrza w ilo'ci nie mniejszej ni& 50 m3 na
godzin! na 1 misk! ust!pow" i 25 m3 na 1 pisuar.
Rozdzia&"5"Jadalnie
§ 35. W pomieszczeniu jadalni nale&y zapewni( przynajmniej 2-krotn" wymian! powietrza w ci"gu
godziny.
Rozdzia&"6"Pomieszczenia"do"wypoczynku
§ 3=. 1. W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku nale&y zapewni( przynajmniej dwukrotn"
wymian! powietrza w ci"gu godziny.
3. POLSKA NORMA PN-83/B-03430"Tytu&:"Wentylacja"w"budynkach"mieszkalnych"zamieszkania
zbiorowego"i"u*yteczno'ci"publicznej"- Wymagania
wraz"ze"zmian$"PN-83/B-03430/Az3 luty 2000
Norma wycofana - data wycofania 2015-09-07 (strona PKN)
Norma przywo-ana w Za-"czniku nr 1 do rozporz"dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
WYKAZ POLSKICH NORM POWO/ANYCH W ROZPORZ4DZENIU - poz. 39.
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s" wymagania dotycz"ce wentylacji w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u&yteczno'ci publicznej.
1.2. Zakres stosowania normy. Norm! nale&y stosowa( przy projektowaniu i wykonywaniu urz"dze)
wentylacyjnych dla nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
u&yteczno'ci publicznej.
2.1.5 Dop-yw powietrza zewn!trznego do pomieszcze) powinien by( zapewniony w sposób podany
w poz. a)
a+ W przypadku zastosowania okien charakteryzuj"cych si! wspó-czynnikiem infiltracji powietrza
a mniejszym ni& 0,3 m38*m×h×daPa283+, przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia
usytuowane:
- w górnej cz!'ci okna *w o'cie&nicy, ramie skrzyd-a, mi!dzy ram" skrzyd-a a górn" kraw!dzi" szyby
zespolonej, lub
- w otworze okiennym *mi!dzy nadpro&em a górn" kraw!dzi" o'cie&nicy, w obudowie rolety zewn!trznej,
lub
- w przegrodzie zewn!trznej ponad oknem.
Strumie) obj!to'ci powietrza przep-ywaj"cego przez ca-kowicie otwarty nawiewnik, przy ró&nicy ci'nienia
po obu jego stronach 10 Pa, powinien mie'ci( si! w granicach:
- od 20 m38h do 50 m38h, je'li zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
Strumie) obj!to'ci powietrza przep-ywaj"cego przez nawiewnik, którego element d-awi"cy znajduje si! w
pozycji maksymalnego zamkni!cia, powinien zawiera( si! w granicach od 20 > do 30 > strumienia przy
jego ca-kowitym otwarciu.
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W budynkach o wysoko'ci do dziewi!ciu kondygnacji w-"cznie dopuszcza si! doprowadzenie powietrza
przez okna charakteryzuj"ce si! wspó-czynnikiem infiltracji a wy&szym ni& 0,5, lecz nie wi!kszym ni& 1,0
m38*m×h×daPa283+, pod warunkiem &e okna wyposa&one s" w skrzyd-o uchylno-rozwieralne, górny
wywietrznik uchylny lub górne skrzyd-o uchylne.
2.1.=.Odp-yw powietrza z kuchni, -azienek, ust!pów oraz pomocniczych pomieszcze) bezokiennych
powinien by( zapewniony przez otwory wywiewne, usytuowane w górnej cz!'ci 'ciany i przy-"czone do
pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej zgodnie z 2.1.<.
Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny by( przy-"czone tylko pomieszczenia o tym samym
charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd.+. Nie dopuszcza si! wykorzystywania pionów
obs-uguj"cych mieszkania do usuwania powietrza z pomieszcze) niemieszkalnych *piwnice, pralnie,
suszarnie itp.).
WENTYLACJA W BUDYNKACH U?YTECZNOSCI PUBLICZNEJ
1.1.1. Pomieszczenia przeznaczone do sta-ego i czasowego pobytu ludzi powinny mie( zapewniony
dop-yw co najmniej 20 m38h powietrza zewn!trznego dla ka&dej przebywaj"cej osoby.
W pomieszczeniach publicznych, w których jest dozwolone palenie tytoniu, strumie) powietrza powinien
wynosi( 30 m38h dla ka&dej osoby.
1.1.2. Pomieszczenia nie przeznaczone do pobytu ludzi.
Strumie) powietrza nale&y okre'la( na podstawie obowi"zuj"cych przepisów, szczegó-owych wymaga)
technologicznych i sanitarnych lub przez analogie z danymi rozdz. 2:
- 2.2.3.Klatki schodowe powinny mie$ w górnej cz%!ci otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2.
- 2.2.7.Inne pomieszczenia (np. us#ugowe, techniczne itp.), znajduj&ce si% w budynkach mieszkalnych,
powinny by$ wentylowane zgodnie z wymaganiami rozdzia#u 4 lub z ewentualnymi szczegó#owymi
wymaganiami technologicznymi.
<.2. Wybór rodzaju wentylacji.
W budynkach o wysoko'ci do 25 m nad poziomem terenu mo&e by( stosowana wentylacja grawitacyjna
lub mechaniczna.
Nie dopuszcza si! równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej.
W pomieszczeniach, w których wyst!puj" @ród-a szkodliwych dla zdrowia substancji i8lub pary wodnej,
nale&y w okresie przerw w u&ytkowaniu pomieszcze) zapewni( co najmniej pó-krotn" wymian! powietrza
w ci"gu godziny.
<.3. Odp-yw powietrza z pomieszcze) przeznaczonych do pobytu ludzi powinien by( zapewniony
przez otwory wywiewne przy-"czone do pionowych przewodów wentylacyjnych..
<.<. Dop-yw powietrza do pomieszcze) nie przeznaczonych do pobytu ludzi powinien by( zapewniony
przez otwory w dolnych cz!'ciach drzwi wewn!trznych o przekroju, przy którym pr!dko'( przep-ywu
powietrza nie przekracza 1 m/s, lub przez kratki nawiewne.
<.5. Odp-yw powietrza z pomieszcze) nie przeznaczonych do pobytu ludzi powinien by( zapewniony
bezpo'rednio przez przewody wywiewne wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.
URZADZENIA WENTYLACYJNE
5.1. Wentylacja grawitacyjna
5.1.1. Przekroje przewodów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej powinny zapewnia( usuwanie
wymaganych norm" strumieni obj!to'ci powietrza w nast!puj"cych warunkach:
a) temperatura zewn!trzna F12 °C,
b+ temperatura w pomieszczeniu, z którego usuwane jest powietrze, równa temperaturze obliczeniowej
wg PN- 82/B-02402;
dla pomieszcze) nieogrzewanych *np. piwnice+ nale&y przyjmowa( temperatur! wewn!trzn" F16°C,
c) regulowane otwory doprowadzaj"ce powietrze zewn!trzne - w po-o&eniu otwartym,
d+ nie nale&y uwzgl!dnia( ró&nic ci'nie) spowodowanych dzia-aniem wiatru.
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5.1.2. Przewody indywidualne i zbiorcze. Przewody zbiorcze mog" by( stosowane tylko do
odprowadzania powietrza z pomieszcze) o tym samym charakterze posiadaj"cych okno zewn!trzne
i znajduj"cych si! w budynkach mieszkalnych oraz zamieszkania zbiorowego o wysoko'ci ponad
5 kondygnacji.
Przewód indywidualny odprowadzaj"cy powietrze z otworu wywiewnego mo&e by( przy-"czony
do przewodu zbiorczego po przej'ciu dwóch kondygnacji.
We wszystkich innych przypadkach nale&y stosowa( przewody indywidualne,
wyprowadzone ponad dach budynku.
5.1.2. Przewody wywiewne. Powietrze z pomieszcze) nale&y odprowadza( za pomoc" przewodów
indywidualnych, wyprowadzonych ponad dach budynku.
5.1.3. Prowadzenie przewodów.
Przewody wywiewne nale&y prowadzi( pionowo przy 'cianach wewn!trznych.
Dopuszcza si! w przypadku przewodów indywidualnych, odchylenia od pionu do 30°.
Dopuszcza si! odchylenie przewodów od pionu do 30°.
Wyloty przewodów ponad dachem powinny by( zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz
przed nawiewaniem powietrza w wyniku dzia-ania wiatru.
5.1.<.Otwory wentylacyjne -"czone z przewodami wywiewnymi powinny by( usytuowane tak,
aby odleg-o'( górnej kraw!dzi otworu od sufitu nie przekracza-a 150 mm.
Otwory te powinny mie( wyposa&enie umo&liwiaj"ce redukcje wolnego przekroju do 183,
obs-ugiwane z poziomu pod-ogi.
Obudowa otworu powinna umo&liwia( zabudow! sta-ej przes-ony *kryzy+ dla d-awienia nadmiaru
ci'nienia.
4. PN -B -02431-1"Ogrzewnictwo."Kot&ownie"wbudowane"na"paliwa"gazowe"o"g)sto'ci"wzgl)dnej
mniejszej"ni*"1."Wymagania.
2.3 Kot-ownie o -"cznej mocy cieplnej powy&ej 60 kW do 2000 kW
2.3.8 Wentylacja
2.3.=.1 Kana-y nawiewne
Kot-ownia powinna mie( kana-y nawiewne umieszczone w przegrodzie zewn!trznej,
a dolna ich kraw!d@ powinna by( umieszczona nie wy&ej ni& 30 cm ponad poziomem pod-ogi.
Powierzchnia otworów nawiewnych i kana-ów nawiewnych powinna wynosi( co najmniej
5 cm2 na ka&dy kilowat nominalnej mocy cieplnej kot-ów, nie mniej jednak ni& 300 cm2.
Kana-y i otwory nawiewne powinny by( niezamykane.
W celu umo&liwienia regulacji nawiewu, nale&y stosowa( urz"dzenia zapewniaj"ce ograniczenie
przekroju przep-ywowego, nie wi!cej jednak ni& o 50>.
Usytuowanie otworu nawiewnego nie powinno powodowa( zagro&enia zamarzania instalacji wodnych
znajduj"cych si! w kot-owni.
W przypadku wyst!powania takiego zagro&enia nale&y zapewni( mo&liwo'( ogrzewania powietrza
zewn!trznego.
2.3.=.2 Kana-y wywiewne
Kot-ownia powinna mie( niezamykane kana-y i otwory wywiewne, umieszczone mo&liwie
blisko stropu.
Powierzchnia otworów wywiewnych powinna by( równa co najmniej po-owie powierzchni otworów
nawiewnych, nie mniej jednak ni& 200 cm2.
Stosowanie wentylacji wyci"gowej mechanicznej jest niedopuszczalne.
2.3.9 Kana-y spalinowe
Przekroje kana-ów. spalinowych i komina oraz jego wysoko'( zapewniaj"c" ci"g wymagany
przez producenta kot-ów., nale&y ustala( obliczeniowo.
Ka&dy kocio- z zamkni!t" komor" spalania powinien mie( w-asny kana- spalinowy, do
którego nie wolno przy-"cza( zarówno innych kot-ów jak równie& urz"dze) wentylacyjnych.
Wykonanie wspólnego kana-u spalinowego dla kilku kot-ów jest mo&liwe tylko w przypadku
kot-ów gazowych z palnikami in&ektorowymi, je&eli s" spe-nione warunki okre'lone w
normie PN-M-35350:1993 (PN-93/M-35350).
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III. WYMAGANIA PROJEKTOWE
1. DANE OGÓLNE
· Powierzchnia otworów wywiewnych netto - przekrój czynny Q 200 cm2
· Kratki stalowe malowane proszkowo lub galwanizowane wyposa&one w &aluzje regulowane
· Wyposa&enie dodatkowe - siatka stalowa o du&ych oczkach uniemo&liwiaj"cych zatkanie otworu
· Usytuowanie otworów wentylacyjnych -"czonych z przewodami wywiewnymi:
odleg-o'( górnej kraw!dzi otworu od sufitu w pomieszczeniu V 15 cm
· Projektowane kana-y wentylacji grawitacyjnej:
pustak wentylacyjny jednokana-owy ceramiczny okr"g-y wg PN-73/B-12007 (Porotherm ozn.1A)
- wymiary: 188/188/240
- otwór wentylacyjny X 150 mm
· Strumie) obj!to'ci powietrza z jednego kana-u wentylacji grawitacyjnej z poziomu:
- parteru (H=10 m) - 63 m3/1h
- 1 pietra (H=6,5m) - 54 m3/1h
- 2 pi!tra *HV2,5m+ - 34 m3/1h
(na podstawie tablic - wykresów do projektowania wentylacji grawitacyjnej
zgodnie z norm" PN-83 B-03430 Az3 luty 2000 - Wentylacja w budynkach)
· Na wylotach kana-ów wentylacyjnych nale&y zamontowa( nasady nasady kominowe:
obrotowe np. firmy WirplastExpo TULIPAN DN 150 - dla wspomagania ci"gu wentylacyjnego
lub sta-e np. WirplastExpo AL[AWENT DN 150
2. STROPODACHY DWUDZIELNE
Zasady wentylacji
Ruch powietrza w wentylowanej przestrzeni powietrznej stropodachu mo&e by( wywo-any:
- oddzia-ywaniem wiatru
- ró&nic" temperatur powietrza wewn"trz przestrzeni wentylowanej a temperatur" powietrza
zewn!trznego, która powoduje ró&nic! ci'nie) wywo-uj"c" konwekcyjny ruch powietrza
Lokalizacja otworów nawiewnych i wywiewnych w stropodachu zale&y od przyczyny ruchu powietrza
oraz od kszta-tu i wymiarów przestrzeni przewietrzanej.
Przy sytuowaniu zewn!trznych 'cian pod-u&nych budynku w kierunku pó-noc po-udnie wentylacja
powinna by( powodowana ró&nic" temperatur, w tym przypadku nale&y zachowa( jak najwi!ksz" ró&nic!
wysoko'ci wlotów i wylotów powietrza .
W stropodachach dwudzielnych, w których szczelina ma wysoko'( kilkadziesi"t centymetrów,
odleg-o'ci mi!dzy otworami wentylacyjnymi mog" wynosi( 25-30 m.
Otwory te mo&na wykonywa( pod okapem. Przekrój otworów wentylacyjnych powinien wynosi(
co najmniej 0,001 powierzchni dachu.
Je'li budynek jest szerszy od 30m, na dachu nale&y ustawi( dodatkowo wywietrzniki w najwy&szym
miejscu, w takiej ilo'ci, aby na 1 m dachu przypad-o przynajmniej 5 cm przekroju wywietrznika.
Odleg-o'( pomi!dzy wywietrznikami powinna wynosi( nie wi!cej ni& 25 m.
Je'li wykonanie otworów wentylacyjnych w 'cianach jest niemo&liwe nale&y przewidzie( do wentylowania
tylko wywietrzniki ustawione w podanej wy&ej ilo'ci w najni&szych oraz takiej samej ilo'ci w najwy&szych
punktach stropodachu.
W stropodachach dwudzielnych z podwieszonym stropem, strop ocieplony powinien stanowi( ci"g-" i
szczeln" warstw!, pokrywaj"c" ca-e pomieszczenie. Wszystkie styki p-yt w stropie oraz wszystkie
po-"czenia przy 'cianach, s-upach lub innych elementach konstrukcyjnych oraz szczeliny dylatacyjne
powinny by( wykonane i uszczelnione bardzo starannie.
Na stropie nale&y u-o&y( warstw! termoizolacyjn" z materia-u niepalnego. Najlepiej nadaj" si! do tego
celu p-yty z we-ny mineralnej. Materia-y te uk-ada si! ci"g-" warstw" bez &adnego przykrycia z wierzchu.
Stosowanie termoizolacji ze styropianu i innych p-yt o du&ej sztywno'ci nie jest wskazane z powodu
niedok-adnego przylegania do stropu, wskutek czego powstaj" ruchy konwekcyjne powietrza
pogarszaj"ce izolacyjno'( ciepln".
*na podstawie: Katalog stropodachów Wydanie I\, Centralny O'rodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Przemys-owego, Instytut techniki Budowlanej, 19=<+
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3. WENTYLACJA GRAWITACYJNA POMIESZCZE] KOMUNIKACYJNYCH
· korytarze wewn!trzne, klatki schodowe wewn!trzne i ogólne - 1 wymiana / h
· klatki schodowe powinny mie( w górnej cz!'ci otwór wywiewny o przekroju netto minimum 200 cm2.
4. WENTYLACJA GRAWITACYJNA W KOT/OWNI NA PALIWO GAZOWE
· Otwory wentylacyjne wyposa&one w &aluzje regulowane umo&liwiaj"ce redukcj! wolnego przekroju
do 183, obs-ugiwane z poziomu pod-ogi.
· Obudowa otworu powinna umo&liwia( zabudow! sta-ej przes-ony *kryzy+ dla d-awienia nadmiaru
ci'nienia.
5. WENTYLACJA HYDROFORNI
wentylacja grawitacyjna - 1,5 wymiany / h
6. WENTYLACJA ROZDZIELNICY EE
wentylacja grawitacyjna - 2 wymiany / h
7. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SERWEROWNI
· Klimatyzacj! serwerowni zapewnia klimatyzator inwertorowy typu SPLIT
· Jednostka zewn!trzna zlokalizowana jest na zewn!trznej 'cianie budynku.
· W pomieszczeniu nale&y zainstalowa( klimatyzator przypod-ogowo sufitowy.
· Jednostk! nale&y wyposa&y( w pakiet zimowy do pracy ca-orocznej
*standardowo praca w trybie ch-odzenia do -10 C).
· W pomieszczeniu pozostaje wentylacja grawitacyjna - wska@nik 20m38h na 1 osob!.
Z uwagi na bezpiecze)stwo i awaryjno'( urz"dze) zaleca si! monta& dwóch jednostek klimatyzacyjnych

- verte -
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D. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
URZ#DU GMINY

ABI. Biuro projektowe
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY
RODZAJ BUDYNKU

U"yteczno#ci publicznej
ADRES BUDYNKU

09-500 Gostynin, ul. Bierzewicka dz. 1302/2
NAZWA PROJEKTU

Projekt techn. siedziby U.G. Gostynin
- bran"a instalacyjno-sanitarna
[m2]

1 763,46

Au

[m2]

1 513,41
0,00

POWIERZCHNIA CA$KOWITA
POWIERZCHNIA U%YTKOWA
POWIERZCHNIA U%YTKOWA MIESZKA&

PUM

[m2]

POWIERZCHNIA U%YTKOWA US$UG

PUU

[m2]

923,66

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

Af

[m2]

1 763,46

POWIERZCHNIA U%YTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m2]

1 513,41

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m2]

1 763,46

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA U%YTKOWA

[m2]

1 513,41

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA U%YTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m2]

1 513,41

KUBATURA CA$KOWITA (NETTO)

[m3]

5 249,9

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO)

[m3]

5 249,9

JEDNOSTKOWA WIELKO'* EMISJI CO2

ECO2

[t CO2/(m2·rok)]

UDZIA$ ODNAWIALNYCH +RÓDE$ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGI, KO&COW-

UOZE

[%]

0,015
0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA III

STREFA KLIMATYCZNA
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWN,TRZNA

1e

[oC]

-20,0

'REDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWN,TRZNA

1m3e

[oC]

7,6
P4ock Trzepowo

STACJA METEOROLOGICZNA
PROJEKTOWE STRATY CIEP!A NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEP$A PRZEZ PRZENIKANIE

5T

[W]

26 012,3

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEP$A

5V

[W]

57 752,5

CA$KOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEP$A

5

[W]

83 382,0

NADWY%KA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OS$ABIONEGO OGRZEWANIA

5RH

[W]

0,0

PROJEKTOWE OBCI-%ENIE CIEPLNE BUDYNKU

5HL

[W]

83 382,0

WSKA+NIK 5HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

5HL,A

[W/m2]

47,3

WSKA+NIK 5HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

5HL3V

[W/m3]

15,9

WSKA"NIKI I WSPÓ!CZYNNIKI STRAT CIEP!A

OBLICZENIOWA ROCZNA ILO'* ZU%YWANEGO NO'NIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK
RODZAJ NO'NIKA ENERGII
LUB ENERGII

SYSTEM TECHNICZNY
OGRZEWCZY

PRZYGOTOWANIA CIEP$EJ
WODY U%YTKOWEJ

JEDNOSTKA
(m2·rok)

Gaz ziemny - warto#6 opa4owa z RM' 82.09.200:.

0,768 m3

Energia elektryczna.

0,134 kWh

Gaz ziemny - warto#6 opa4owa z RM' 82.09.200:.

0,039 m3

Energia elektryczna.

0,039 kWh
RODZAJ NO'NIKA ENERGII
LUB ENERGII

SYSTEM TECHNICZNY
WBUDOWANEJ INSTALACJI
O'WIETLENIA

ILO'* NO'NIKA
ENERGII LUB ENERGII

Energia elektryczna.

Charakterystyka sporz!dzona za pomoc! programu Audytor OZC 7.0 Pro

ILO'* NO'NIKA
ENERGII LUB ENERGII

JEDNOSTKA
(m2·rok)

12,626 kWh
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PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY
L.P.

SYMBOL

OPIS

U
[W/m2K]

RODZAJ

Umax
[W/m2K]

STAN

WT 2021

POWIERZCHNIA
[m2]

pod. i pos. mokre na gruncie
[ceramika)
pod. i pos. suche na gruncie
[ceramika)
#ciany nad#w. 2xYtong
PP4/0,6+STYROPMIN
Ytong PP4/0,6 sciany dzialowe
11,5 cm
Ytong PP4/0,6 sciany konstr.
wewn. 24 cm
Ytong PP4/0,6 sciany konstr.
wewn. 30 cm
Ytong PP4/0,6 sc. obud.
pion.went.10 cm
Ytong PP4/0,6 obud. pion.went.
2x24cm
PARTER sciany zewn. 48 +
okladz.betonowa
sciany wejsciowe

Pod4oga na gruncie

0,181

0,300

P

ü

55,05

Pod4oga na gruncie

0,182

0,300

P

ü

543,80

'ciana zewn;trzna

0,165

0,200

P

ü

68,58

'ciana wewn;trzna

0,997

1,000

P

ü

1269,35

'ciana wewn;trzna

0,389

1,000

P

ü

488,09

'ciana wewn;trzna

0,318

1,000

P

ü

30,88

'ciana wewn;trzna

0,307

1,000

P

ü

140,79

'ciana wewn;trzna

0,203

1,000

P

ü

2,41

'ciana zewn;trzna

0,145

0,200

P

ü

388,26

'ciana zewn;trzna

0,194

0,450

P

11,78

'ciana zewn;trzna

0,187

0,200

P

12 ST PSC

PI,TRA sciany zewn. 2<=>0 =
okladz.beton
Strop pos.sucha ceramika

ü
ü

Strop ciep4o do góry

0,780

1,000

P

13 ST PSM

Strop pos.mokra (ceramika)

Strop ciep4o do góry

0,774

1,000

P

14 WSD 2

dach nad nadbudowa
do#wietlaj!c!
stropodach dwudzielny
wentylowany

Dach

0,141

0,150

P

Dach

0,136

0,150

1

PG PMC

2

PG PSC

3

SC D36B

4

SCW D11

5

SCW K24

6

SCW K30

7

SCW W10+24

8

SCW W24+24

9

SCZ PA 48

10 SCZ PA W1
11 SCZ PI 55

15 WSD1

762,89

ü
ü
ü

995,64

P

ü

569,32

STAN

WT 2021

ü
ü

78,31

122,65
117,65

OKNA I DRZWI
L.P.

SYMBOL

OPIS

U
[W/m2K]

gG

1

01U

Okno zewn;trzne L×H? 9030×8:@30 cm

2

DZ1-SZKL

3

DZ2-SZKL

4

DZL

Okno (#wietlik) wewn;trzne L×H?
22030×>0030 cm
Okno (#wietlik) wewn;trzne L×H=
89030×>0030 cm
Drzwi zewn;trzne L×H? 88030×2<030 cm

5

O2U

Okno zewn;trzne L×H? 9030×28@30 cm

6

O3U

7

POWIERZCHNIA
[m2]

0,800

0,900

P

1,000

1,100

P

1,000

1,100

P

ü

54,87

1,100

1,300

P

2,62

0,50

0,800

0,900

P

Okno zewn;trzne L×H? 9030×9030 cm

0,64

0,800

0,900

P

O4S

Okno zewn;trzne L×H? 8@030×9030 cm

0,64

0,800

0,900

P

8

O5S/U

Okno zewn;trzne L×H? 9030×2<030 cm

0,64

0,800

0,900

P

9

O6U

Okno zewn;trzne L×H? 9030×@030 cm

0,64

0,800

0,900

P

1,000

1,100

P

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

10 SW-SZKL10

0,64

Umax
[W/m2K]

Okno (#wietlik) wewn;trzne

23,40

197,60
7,30
27,01
2,17
0,90
182,05

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-U%YTKOWE BUDYNKU
SYSTEM OGRZEWCZY

ELEMENTY SK$ADOWE
SYSTEMU
WYTWARZANIE CIEP$A
PRZESY$ CIEP$A

AKUMULACJA CIEP$A
REGULACJA I WYKORZYSTANIE
CIEP$A

'REDNIA
SEZONOWA
SPRAWNO'*

OPIS

KOCIO$ NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB P$YNNE z zamkni;t! komor! spalania i palnikiem modulowanym - 50-120 kW
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Fród4a ciep4a
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatur! i urz!dzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

0,97

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cz4onowe/p4ytowe - z regulacj!
centraln! i miejscow! - z zaworem termostatycznym o dzia4aniu PI - z
funkcjami adaptacyjn! i optymalizuj!c!

0,99
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ELEMENTY SK$ADOWE
SYSTEMU

SYSTEM PRZYGOTOWANIA
CIEP$EJ WODY U%YTKOWEJ

WYTWARZANIE CIEP$A
PRZESY$ CIEP$A
AKUMULACJA CIEP$A

'REDNIA
ROCZNA
SPRAWNO'*

OPIS

Kot4y gazowe kondensacyjne - o mocy powy"ej 50 kW - opalane gazem
ziemnym lub olejem opa4owym lekkim
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas
pracy - ma4e instalacje do >0 punktów poboru
Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r.

WENTYLACJA

Wentylacja naturalna grawitacyjna

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI O'WIETLENIA

Oswietlenie ledowe

0,93
1,00
0,86

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CA!EGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, U%YTKOW-

QH,nd

[kWh/rok]

12 136,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Qk,H

[kWh/rok]

12 896,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Eel,pom, [kWh/rok]
H
[kWh/rok]

236,0
13 132,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

14 186,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

637,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW-

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN-

Qp,H

[kWh/rok]

14 823,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

Af

[m2]

1 763,46

POWIERZCHNIA U%YTKOWA

[m2]

1 513,41

POWIERZCHNIA U%YTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m2]

1 513,41

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

No#nikiem energii koQcowej jest gaz ziemny. +ród4em ciep4a jest kocio4 niskotemperaturowy na paliwo gazowe z zamkni;t! komor!
spalania
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, U%YTKOW-

QH,nd

[kWh/rok]

12 136,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Qk,H

[kWh/rok]

12 896,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Eel,pom, [kWh/rok]
H
[kWh/rok]

236,0
13 132,4

[kWh/rok]

14 186,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COWZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

637,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN-

Qp,H

[kWh/rok]

14 823,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

Af

[m2]

1 763,46

POWIERZCHNIA U%YTKOWA

[m2]

1 513,41

POWIERZCHNIA U%YTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m2]

1 513,41

PARAMETRY PRACY

[oC]

80/60

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

NO#NIK ENERGII KO$COWEJ

PALIWA - Gaz ziemny
WSPÓ$CZYNNIK NAK$ADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE
NO'NIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
RODZAJ "RÓD!A CIEP!A

wi

1,10

KOCIO$ NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB P$YNNE - z zamkni;t! komor! spalania i palnikiem modulowanym 50-120 kW
'REDNIA SEZONOWA SPRAWNO'* WYTWORZENIA NO'NIKA CIEP$A Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU

XH3g

0,97

LOKALIZACJA "RÓD!A CIEP!A

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Fród4a ciep4a usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami3 armatur! i urz!dzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
'REDNIA SEZONOWA SPRAWNO'* TRANSPORTU NO'NIKA CIEP$A W OBR,BIE BUDYNKU

XH3d

0,98

RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cz4onowe/p4ytowe - z regulacj! centraln! adaptacyjn! - i miejscow!
'REDNIA SEZONOWA SPRAWNO'* REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEP$A W OBR,BIE BUDYNKU

XH3e

0,99

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
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'REDNIA SEZONOWA SPRAWNO'* AKUMULACJI CIEP$A W ELEMENTACH POJEMNO'CIOWYCH SYSTEMU
GRZEWCZEGO
'REDNIA SEZONOWA SPRAWNO'* CA$KOWITA INSTALACJI

XH3s

1,00

XH3tot3i

0,94

URZ%DZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cz4onowe/p4ytowe - granica ogrzewania 80°C
'REDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH

qel

[W/m2]

0,10

'REDNI CZAS DZIA$ANIA POMP OBIEGOWYCH

tel

[h/rok]

2 219

NAP&D POMOCNICZY I REGULACJA KOT!A

NAP,D POMOCNICZY i regulacja kot4a do ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2
'REDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAP,DÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOT$A

qel

[W/m2]

0,10

'REDNI CZAS DZIA$ANIA NAP,DÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOT$A

tel

[h/rok]

2 219

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, U%YTKOW-

QV,nd

[kWh/rok]

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Qk,V

[kWh/rok]

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Eel,pom, [kWh/rok]
V
[kWh/rok]

0,0

[kWh/rok]

0,0

WENTYLACJA MECHANICZNA
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CA!EGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COWZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

0,0

[kWh/rok]

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN-

Qp,V

[kWh/rok]

0,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE

Af,V

[m2]

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJ, MECHANICZN-

Vex

[m3/h]

SEZONOWA SPRAWNO'* SYSTEMU REKUPERACJI

Xrecup

0,00

SEZONOWA SPRAWNO'* GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEP$A

XGWC

0,00

SEZONOWY STOPIE& RECYRKULACJI

Xrec

0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

0,00
0,0

TYP WENTYLACJI

Wentylacja naturalna grawitacyjna

CIEP$A WODA U%YTKOWA
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU U'YTKOWANIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, U%YTKOW-

QW,nd

[kWh/rok]

527,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Qk,W

[kWh/rok]

660,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Eel,pom, [kWh/rok]
W
[kWh/rok]

69,1
729,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

726,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

186,6
912,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW-

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN-

Qp,W

[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

Af

[m2]

112,72

POWIERZCHNIA U%YTKOWA

[m2]

100,42

POWIERZCHNIA U%YTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m2]

100,42

OPIS SYSTEMU CIEP!EJ WODY

Centralne przygotowanie cw. Instalacja z obiegiem cyrkulacyjnym. Przewody izolowane
SYSTEM INSTALACJI CIEP!EJ WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, U%YTKOW-

QW,nd

[kWh/rok]

527,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Qk,W

[kWh/rok]

660,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Eel,pom, [kWh/rok]
W
[kWh/rok]

69,1
729,2

[kWh/rok]

726,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COWZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH
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ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

186,6
912,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN-

Qp,W

[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

Af

[m2]

112,72

POWIERZCHNIA U%YTKOWA

[m2]

100,42

POWIERZCHNIA U%YTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m2]

100,42

NO#NIK ENERGII KO$COWEJ

PALIWA - Gaz ziemny
WSPÓ$CZYNNIK NAK$ADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE
NO'NIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
RODZAJ "RÓD!A CIEP!A

wi

1,10

XW3g

0,93

Kot4y gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW
'REDNIA SEZONOWA SPRAWNO'* WYTWORZENIA NO'NIKA CIEP$A Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU
LOKALIZACJA "RÓD!A CIEP!A I RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - ma4e instancje do >0 punktów poboru
'REDNIA SEZONOWA SPRAWNO'* TRANSPORTU CIEP$EJ WODY W OBR,BIE BUDYNKU

XW3d

1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEP!EJ WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
'REDNIA SEZONOWA SPRAWNO'* AKUMULACJI CIEP$EJ WODY W ELEMENTACH POJEMNO'CIOWYCH
SYSTEMU CIEP$EJ WODY

XW3s

0,86

'REDNIA SEZONOWA SPRAWNO'* WYKORZYSTANIA

XW3e

1,00

'REDNIA SEZONOWA SPRAWNO'* CA$KOWITA INSTALACJI

XW3tot3i

0,80

URZ%DZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE

POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do < godz./dob;
'REDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH

qel

[W/m2]

0,04

'REDNI CZAS DZIA$ANIA POMP CYRKULACYJNYCH

tel

[h/rok]

7 300

'REDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP $ADUJ-CYCH ZASOBNIK

qel

[W/m2]

0,20

'REDNI CZAS DZIA$ANIA POMP $ADUJ-CYCH ZASOBNIK

tel

[h/rok]

580

POMPA !ADUJ%CA ZASOBNIK

POMPA $ADUJ-CA ZASOBNIK ciep4ej wody - w budynku o AU ponad 250 m2

NAP&D POMOCNICZY I REGULACJA KOT!A

NAP,D POMOCNICZY i regulacja kot4a do podgrzewu ciep4ej wody - w budynku o AU ponad 250 m2
'REDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAP,DÓW POMOCNICZYCH I REGULACJiI KOT$A

qel

[W/m2]

0,50

'REDNI CZAS DZIA$ANIA NAP,DÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOT$A

tel

[h/rok]

410

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEP$- WOD, U%YTKOW(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE)

VWi

[dm>/m2·dzieQ]

0,35

WSPÓ$CZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGL,DU NA PRZERWY W U%YTKOWANIU

kR

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEP$EJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM

\W

[oC]

55,0

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY

\o

[oC]

10,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW-

Qk,L

[kWh/rok]

22 265,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN-

Qp,L

[kWh/rok]

60 117,7

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

Af

[m2]

1 763,46

POWIERZCHNIA U%YTKOWA

[m2]

1 513,41

POWIERZCHNIA U%YTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m2]

1 513,41

U'YTKOWANIE INSTALACJI

0,70

CH$ODZENIE
BRAK CH$ODZONYCH POMIESZCZE&

O'WIETLENIE
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CA!EGO BUDYNKU

OPIS SYSTEMU O#WIETLENIA

Oswietlenie ledowe
SYSTEM INSTALACJI O#WIETLENIOWEJ - 1
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PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW-

Qk,L

[kWh/rok]

22 265,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN-

Qp,L

[kWh/rok]

60 117,7

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

Af

[m2]

1 763,46

POWIERZCHNIA U%YTKOWA

[m2]

1 513,41

POWIERZCHNIA U%YTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m2]

1 513,41

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW O'WIETLENIA
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY))
CZAS U%YTKOWANIA O'WIETLENIA
(TYP BUDYNKU: BIURA)

PN

[W/m2]

6,0

tD

[h/rok]

2 250,0

tN

[h/rok]

250,0

WSPÓ$CZYNNIK UWZGL,DNIAJ-CY NIEOBECNO'* U%YTKOWNIKÓW
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA R,CZNA)

FO

1,0

WSPÓ$CZYNNIK UWZGL,DNIAJ-CY WYKORZYSTANIE 'WIAT$A DZIENNEGO
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA 'WIAT$A Z UWZGL,DNIENIEM 'WIAT$A DZIENNEGO)

FD

0,9

WSPÓ$CZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NAT,%ENIA O'WIETLENIA
(SPOSÓB REGULACJI^ ISTNIEJE REGULACJA NAT,%ENIA O'WIETLENIA)

MF

0,85

WSPÓ$CZYNNIK UWZGL,DNIAJ-CY OBNI%ENIE NAT,%ENIA O'WIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO

FC

0,93

ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Qk
[kWh/rok]
URZ-DZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA

UDZIA$
[%]

Qp
[kWh/rok]

236,0

637,3

1,0

0,0

0,0

0,0

69,1

186,6

0,3

URZ-DZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI
URZ-DZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEP$EJ WODY U%YTKOWEJ

0,0

0,0

0,0

SYSTEM O'WIETLENIA

22 265,8

60 117,7

98,6

SUMA

22 571,0

60 941,6

100,0

URZ-DZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CH$ODZENIA

_ ENERGIA ELEKTRYCZNA ZU%YWANA PRZEZ URZ-DZENIA POMOCNICZE I SYSTEM O'WIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNO#CI

Instalacja standardowa
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW-

[kWh/rok]

22 571,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN-

[kWh/rok]

60 941,6

[m2]

1 763,46

POWIERZCHNIA U%YTKOWA

[m2]

1 513,41

POWIERZCHNIA U%YTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m2]

1 513,41

Af

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

NO#NIK ENERGII KO$COWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPÓ$CZYNNIK NAK$ADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE
NO'NIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

wi

2,70

ZESTAWIENIE NO'NIKÓW ENERGII KO&COWEJ
NO#NIK ENERGII KO$COWEJ

PALIWA - Gaz ziemny
OGRZEWANIE
BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

QU
[kWh/rok]

QK
[kWh/rok]

12 136,7

12 896,4

14 186,0

0,0

0,0

URZ-DZENIA POMOCNICZE
Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

12 136,7
QU
[kWh/rok]

12 896,4
QK
[kWh/rok]

0,0

BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH
URZ-DZENIA POMOCNICZE

0,0

Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI
CIEP!A WODA U'YTKOWA
BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH
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QP
[kWh/rok]

QU
[kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
QK
[kWh/rok]

527,9

14 186,0
QP
[kWh/rok]

0,0
QP
[kWh/rok]

660,1

726,1

]4USPOB

0,0

URZ-DZENIA POMOCNICZE

527,9

Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI
QU
[kWh/rok]

CH!ODZENIE

660,1
QK
[kWh/rok]

URZ-DZENIA POMOCNICZE

0,0

Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI
QU
[kWh/rok]

O#WIETLENIE WBUDOWANE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
QK
[kWh/rok]

12 664,6

0,0
QP
[kWh/rok]

0,0

0,0

13 556,4

14 912,1

BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH
RAZEM

726,1
QP
[kWh/rok]

0,0

BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

0,0

NO#NIK ENERGII KO$COWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
QU
[kWh/rok]

OGRZEWANIE

QK
[kWh/rok]

QP
[kWh/rok]

0,0

BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH
URZ-DZENIA POMOCNICZE

0,0

Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI
QU
[kWh/rok]

WENTYLACJA MECHANICZNA

0,0

0,0

236,0

637,3

236,0
QK
[kWh/rok]

0,0

BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH
URZ-DZENIA POMOCNICZE

0,0

Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI
QU
[kWh/rok]

CIEP!A WODA U'YTKOWA

URZ-DZENIA POMOCNICZE

0,0

Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI
QU
[kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

0,0

69,1

186,6

69,1

0,0

0,0
QU
[kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
QK
[kWh/rok]

BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

0,0

RAZEM

186,6
QP
[kWh/rok]

URZ-DZENIA POMOCNICZE
Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI

0,0
QP
[kWh/rok]

QK
[kWh/rok]

BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

O#WIETLENIE WBUDOWANE

0,0

0,0

0,0

CH!ODZENIE

0,0

QK
[kWh/rok]

BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

637,3
QP
[kWh/rok]

0,0
QP
[kWh/rok]

22 265,8

60 117,7

22 571,0

60 941,6

STATYSTYKA POMIESZCZE&
L.P.

TYP POMIESZCZENIA

1

Aneks sali konf.

2

Archiwum

3

Biuro

4

Hall

5

Klatka schodowa

6

Kot4ownia

7

P.socjalny

8

Pokój socjalny

9

Pom. gasp.

10 Pom. gospodarcze
11 Pom. socjalne
12 Pom. techn.
13 Pom. wodom.
14 Pom.gosp.
15 Przedpokój
16 Sala konferencyjna
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OGRZEWANE

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

TEMPERATURA
[oC]

ILO'*

POWIERZCHNIA
[m2]

1

20,0

8,94

KUBATURA
[m3]

26,3

1

20,0

11,40

33,1

43

20,0

774,32

2 387,6

12

20,0

356,38

978,0

2

16,0

237,74

711,3

1

20,0

12,30

36,9

1

20,0

22,44

65,1

1

20,0

9,59

31,1

1

20,0

7,67

24,9

1

20,0

7,64

19,9

1

20,0

15,41

44,7

2

20,0

9,54

30,9

1

20,0

5,33

17,3

1

20,0

6,10

19,8

1

20,0

11,25

36,5

2

20,0

85,26

257,3

]4USPOB
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17 Sala operacyjna
18 Serwerownia
19 WC
20 Wiatro4ap

1

20,0

78,61

231,2

1

20,0

10,83

31,4

9

20,0

52,84

149,3

3

12,0

39,86

117,3

STRUKTURA POMIESZCZE$ WG POWIERZCHNI

Klatka schodowa

Pom. wodom.
5,334
Pom.gosp.
6,103
Pom. gospodarcze
7,637
Pom. gasp.
7,668
Aneks sali konf.
8,936
Pom. techn.
9,536
Pokój socjalny
9,595
Serwerownia
10,829
Przedpokój
11,246
Archiwum
11,404
Kot4ownia
12,3
Pom. socjalne
15,41
P.socjalny
22,443
Wiatro4ap
39,861
WC
52,835
Sala operacyjna
78,614
Sala konferencyjna 85,259
Klatka schodowa
237,742

Sala konferencyjna
Sala operacyjna
Wiatro!ap
WC
P.socjalny
Pom.
socjalne
Pom.
techn.
Pokój socjalny
Serwerownia
Kot!ownia
Przedpokój
Pom.gosp.
Aneks
sali konf.
Archiwum
Pom. gospodarcze
Pom. wodom.
Pom. gasp.

Hall

Biuro

STRUKTURA POMIESZCZE$ WG KUBATURY

Klatka schodowa

Pom. wodom.
Pom.gosp.
Pom. gospodarcze
Pom. gasp.
Aneks sali konf.
Pom. techn.
Pokój socjalny
Serwerownia
Archiwum
Przedpokój
Kot4ownia
Pom. socjalne
P.socjalny
Wiatro4ap
WC
Sala operacyjna
Sala konferencyjna
Klatka schodowa

Sala konferencyjna
Sala operacyjna
WC
P.socjalny
Wiatro!ap
Pom. socjalne
Pom. techn.
Pokój socjalny
Przedpokój
Serwerownia
Kot!ownia
Archiwum
Pom.gosp.
Aneks
sali konf.
Pom.
gospodarcze
Pom. wodom.
Pom. gasp.

Hall

Biuro

17,302
19,797
19,866
24,861
26,307
30,933
31,125
31,42
33,089
36,481
36,901
44,711
65,119
117,302
149,265
231,248
257,289
711,304

SEZONOWE ZU%YCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
MIESI-C

Tem,m
[oC]

Nd

QD
[GJ/rok]

Qiw
[GJ/rok]

Qg
[GJ/rok]

Qve
[GJ/rok]

XH3gn

Qsol
[GJ/rok]

Qint
[GJ/rok]

QH,nd
[GJ/rok]

fH,m

StyczeQ

31

-0,9

31,04

-4,28

2,94

59,26

0,601

10,14

120,19

10,61

1,000

Luty

28

-2,7

30,45

-3,44

2,89

64,36

0,659

13,69

108,56

13,64

1,000

Marzec

31

3,3

24,80

-6,22

2,35

47,35

0,440

27,23

120,19

3,37

1,000

KwiecieQ

30

8,8

16,09

-8,07

1,53

31,75

0,273

32,73

116,31

0,65

1,000

Maj

31

12,3

11,43

-10,07

1,08

21,83

0,145

46,78

120,19

0,10

1,000

Czerwiec

0

17,1

3,94

-11,58

0,40

8,22

0,006

49,57

116,31

0,00

0,000

Lipiec

0

17,3

3,80

-12,16

0,38

7,66

-0,00

50,67

120,19

0,00

0,000

SierpieQ

0

18,2

2,53

-12,26

0,25

5,10

-0,03

42,37

120,19

0,00

0,000

WrzesieQ

30

13,5

9,34

-10,06

0,89

18,43

0,125

31,83

116,31

0,07

1,000

PaFdziernik

31

9,3

15,89

-8,47

1,51

30,34

0,275

19,78

120,19

0,75

1,000

Listopad

30

3,9

23,14

-6,02

2,19

45,65

0,477

10,44

116,31

4,45

1,000

GrudzieQ

31

-0,4

30,29

-4,54

2,87

57,84

0,592

8,88

120,19

10,05

1,000

W sezonie

273

8,4

192,47

-61,18

18,26

376,80

0,383

201,50

1058,42

43,69

1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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800
600

376,8
192,47
43,69

18,26

400
200
0
-200

-61,18

-400
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-600
-800
-1 000
-1 200

`8 0@:3<2

-1 400
QD

Qiw

Qg

Qve

Qsol
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QH,nd

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS

[GJ/rok]

[kWh/rok]

[%]

Drzwi wewn;trzne

0,00

0

0,0

Drzwi zewn;trzne

1,00

278

0,2

Okno (#wietlik) wewn;trzne

0,00

0

0,0

Okno zewn;trzne

90,08

25 023

14,9

Dach

35,16

9 767

5,8

Pod4oga na gruncie

26,98

7 494

4,5

Strop ciep4o do góry

0,00

0

0,0

'ciana wewn;trzna

0,00

0

0,0

'ciana zewn;trzna

75,88

21 079

12,5

Ciep4o na wentylacj;

376,80

104 667

62,2

RAZEM

605,90

168 308

100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewn#trzne 14,89 %

"ciana zewn#trzna 12,49 %
Dach 5,79 %
Pod!oga na gruncie 4,5 %
Drzwi zewn#trzne 0,2 %
Strop ciep!o do góry 0 %
"ciana($wietlik)
Drzwi
Okno
wewn#trzne
wewn#trzna
wewn#trzne
00 %
%
0%

Ciep!o na wentylacj# 62,14 %

Strop ciep4o do góry
Drzwi wewn;trzne
Drzwi zewn;trzne
Dach
Okno zewn;trzne

0%
0%
0,2 %
5,79 %
14,89 %

'ciana wewn;trzna
0%
Okno (#wietlik) wewn;trzne
0%
Pod4oga na gruncie
4,5 %
'ciana zewn;trzna
12,49 %
Ciep4o na wentylacj;
62,14 %

ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS

Zyski od s4oQca

[GJ/rok]

[kWh/rok]

[%]

201,50

55 973

16,0

Zyski wewn;trzne

1 058,42

294 006

84,0

RAZEM

1 259,92

349 979

100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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Zyski od s!o&ca 16 %

Zyski wewn#trzne 84 %

Zyski od s4oQca

16 %

Zyski wewn;trzne 84 %

SEZONOWE ZU%YCIE ENERGII NA CH$ODZENIE
BRAK CH$ODZONYCH POMIESZCZE&

PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH
OGRZEWANIE I WENTYLACJA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, U%YTKOW-

QH,nd

[kWh/rok]

12 136,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Qk,H

[kWh/rok]

12 896,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Eel,pom, [kWh/rok]
H
[kWh/rok]

13 132,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

14 186,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

637,3
14 823,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- WRAZ Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI

236,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- WRAZ Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI

Qp,H

[kWh/rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, U%YTKOW-

EUH

[kWh/m2rok]

6,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/m2rok]

7,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/m2rok]

0,1

[kWh/m2rok]

7,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/m2rok]

8,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- DO NAP,DU URZ-DZE&
POMOCNICZYCH
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- WRAZ Z URZ-DZENIAMI
POMOCNICZYMI

[kWh/m2rok]

0,4

EPH

[kWh/m2rok]

8,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, U%YTKOW-

QW,nd

[kWh/rok]

527,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Qk,W

[kWh/rok]

660,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Eel,pom, [kWh/rok]
W
[kWh/rok]

69,1
729,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

726,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

186,6
912,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- WRAZ Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI

EKH

CIEP$A WODA U%YTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- WRAZ Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- WRAZ Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI

Qp,W

[kWh/rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, U%YTKOW-

EUW

[kWh/m2rok]

0,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/m2rok]

0,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/m2rok]

0,0

[kWh/m2rok]

0,4

[kWh/m2rok]

0,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- WRAZ Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Charakterystyka sporz!dzona za pomoc! programu Audytor OZC 7.0 Pro
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- DO NAP,DU URZ-DZE&
POMOCNICZYCH
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- WRAZ Z URZ-DZENIAMI
POMOCNICZYMI

[kWh/m2rok]

0,1

EPW

[kWh/m2rok]

0,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW-

Qk,L

[kWh/rok]

22 265,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN-

Qp,L

[kWh/rok]

60 117,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW-

EKL

[kWh/m2rok]

12,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN-

EPL

[kWh/m2rok]

34,1

O'WIETLENIE

$-CZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, U%YTKOW-

Qu (Qnd) [kWh/rok]

12 664,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Qk

[kWh/rok]

35 822,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

Eel,pom

[kWh/rok]

305,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- WRAZ Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI

[kWh/rok]

36 127,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

75 029,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

823,9

[kWh/rok]

75 853,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- WRAZ Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI

Qp

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- DO NAP,DU URZ-DZE& POMOCNICZYCH

20,3

[kWh/m2rok]

0,2

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- BEZ URZ-DZE& POMOCNICZYCH

[kWh/m2rok]

42,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- DO NAP,DU URZ-DZE&
POMOCNICZYCH

[kWh/m2rok]

0,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI,
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, U%YTKOW-

EU

[kWh/m2rok]

7,2

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI, KO&COW- WRAZ Z URZ-DZENIAMI POMOCNICZYMI

EK

[kWh/m2rok]

20,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- WRAZ Z URZ-DZENIAMI
POMOCNICZYMI
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALN- ENERGI, PIERWOTN- DLA BUDYNKU WG
WT 2021

EP

[kWh/m2rok]

43,0

EPWT
2021

[kWh/m2rok]

95,0

SPRAWDZENIE SPE$NIENIA WYMAGA& WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2028 DLA BUDYNKU NOWEGO
WARUNEK WSKA+NIKA EP

SPE$NIONY

WARUNEK WSPÓ$CZYNNIKÓW U PRZEGRÓD

SPE$NIONY

BUDYNEK SPE!NIA WYMAGANIA WT 2028 w powy"szym zakresie

Charakterystyka sporz!dzona za pomoc! programu Audytor OZC 7.0 Pro

]4USPOB

Projekt budowlany budynku urz!du gminy wraz z budow" infrastruktury towarzysz"cej w Gostyninie
CZ#$% III · TOM 1: Projekt techniczny · Bran&a architektoniczno-budowlana · Cz!'( opisowa

E. OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADA)
POD*O+A GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY
przekazana przez Urz"d Gminy Gostynin w celu
opracowania dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa budynku urz!du gminy wraz z budow" infrastruktury towarzysz"cej w miejscowo'ci Gostynin
przy ulicy Bierzewickiej, na dzia-ce nr ew. 1302/2”.

ABI. Biuro projektowe
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Projekt budowlany budynku urz!du gminy wraz z budow" infrastruktury towarzysz"cej w Gostyninie
CZ#$% III · TOM 1: Projekt techniczny · Bran&a architektoniczno-budowlana · Cz!'( opisowa

F. DOKUMENTY DO)*CZONE
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
DOKUMENTY PROJEKTANTA
I SPRAWDZAJ*CEGO

ABI. Biuro projektowe
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O$wiadczenie projektanta / projektanta sprawdzaj#cego
o sporz#dzeniu projektu technicznego zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami
Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pó n. zm.).

Ja!ni"ej!podpisany: mgr in!. architekt Marek Dzi"glewski
zam.: 09-407 P#ock, ul. Powsta$ców Styczniowych 17 m 8,
posiadaj#cy uprawnienia budowlane nr 123/88 w specjalno%ci architektonicznej b/o.,
wydane przez: Urz&d Wojewódzki w P#ocku G#ówny Architekt Wojewódzki,
zgodnie z art.41 ust.4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(t.j.:!Dz.U!z!2020.,!poz.!1333!z!pó n.!zm.)!o$wiadczam,!"e:
Projekt techniczny - bran!a architektoniczno-budowlana
(nie dotyczy projektu budowlanego!sporz#dzonego na podstawie przepisów obowi#zuj#cych
do 18!wrze$nia!2020!r.!zgodnie!z!art.!26!ustawy!z!dnia 13 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 roku,
poz.!471!z!pó n.!zm.)!dla!zamierzenia!budowlanego:
Budowa budynku Urz"du Gminy wraz z budow& infrastruktury towarzysz&cej
Projekt techniczny - bran!a architektoniczno-budowlana
zlokalizowanego w Gostyninie, gmina Miasta Gostynina, przy ul. Bierzewickiej,
w!obr%bie!ewidencyjnym:!Gostynin. Identyfikator: 0001;
jednostka ewidencyjna: Gostynin. Identyfikator: 140401_1;
na!dzia&ce!(dzia&kach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 1302/2;
którego inwestorem jest
Gmina Gostynin, 09-500 Gostynin ul. Rynek 26,
na podstawie pozwolenia na!budow%!Nr 340/2021 z dnia 27-07-2021
nr rej. AB.6740.219.2021, sporz#dzony!zosta&!zgodnie!z!obowi#zuj#cymi!przepisami,!
zasadami!wiedzy!technicznej,!projektem!zagospodarowania!dzia&ki!lub!terenu!oraz
z projektem architektoniczno-budowlanym,!a!tak"e!z!rozstrzygni%ciami!dotycz#cymi!
ww. zamierzenia budowlanego.

30-09-2021
.......................................................
Data i podpis projektanta / projektanta sprawdzaj#cego
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Mazowiecka Okr!gowa Rada Izby Architektów RP

ZA WIADCZENIE!-!ORYGINA"
(wypis!z!listy!architektów)

Mazowiecka Okr!gowa Rada Izby Architektów RP za"wiadcza, #e:
mgr!in#.!arch.!Marek!Stanis$aw!DZI%GLEWSKI
posiadaj$cy kwalifikacje zawodowe do pe%nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalno"ci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnie& nr 123/88,
jest wpisany na list! cz%onków Mazowieckiej Okr!gowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-1019.

Cz%onek czynny od: 26-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania za"wiadczenia: 30-09-2021 r. Warszawa.
Za"wiadczenie jest wa#ne do dnia: 30-06-2022!r.
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczy&ski, Sekretarz Okr!gowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny za"wiadczenia:

MA-1019-BD11-E511-A1D8-4D1F

Dane zawarte w niniejszym za"wiadczeniu mo#na sprawdzi' podaj$c nr weryfikacyjny
za"wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuj$c si! bezpo"rednio z w%a"ciw$ Okr!gowa Izb$ Architektów RP.
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O$wiadczenie projektanta / projektanta sprawdzaj#cego
o sporz#dzeniu projektu technicznego zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami
Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pó n. zm.).

Ja!ni"ej!podpisany: mgr in!. architekt Andrzej Marciniak
zam.: 09-400 P"ock, ul. T#czowa 41,
posiadaj#cy uprawnienia budowlane nr 116/89 w specjalno$ci architektonicznej b/o.,
wydane przez: Urz%d Wojewódzki w P"ocku,
zgodnie z art.41 ust.4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(t.j.:!Dz.U!z!2020.,!poz.!1333!z!pó n.!zm.)!o$wiadczam,!"e:
Projekt techniczny - bran!a architektoniczno-budowlana
(nie dotyczy projektu budowlanego!sporz#dzonego na podstawie przepisów obowi#zuj#cych
do 18!wrze$nia!2020!r.!zgodnie!z!art.!26!ustawy!z!dnia!13!lutego!2020!r.,!Dz.!U.!z!2020!roku,!
poz. 471 z!pó n.!zm.)!dla!zamierzenia!budowlanego:
Budowa budynku Urz#du Gminy wraz z budow% infrastruktury towarzysz%cej
Projekt techniczny - bran!a architektoniczno-budowlana
zlokalizowanego w Gostyninie, gmina Miasta Gostynina, przy ul. Bierzewickiej,
w!obr%bie!ewidencyjnym:!Gostynin. Identyfikator: 0001;
jednostka ewidencyjna: Gostynin. Identyfikator: 140401_1;
na!dzia&ce!(dzia&kach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 1302/2;
którego inwestorem jest
Gmina Gostynin, 09-500 Gostynin ul. Rynek 26,
na podstawie pozwolenia na!budow%!Nr 340/2021 z dnia 27-07-2021
nr rej. AB.6740.219.2021, sporz#dzony!zosta&!zgodnie!z!obowi#zuj#cymi!przepisami,!
zasadami!wiedzy!technicznej,!projektem!zagospodarowania!dzia&ki!lub!terenu!oraz!
z projektem architektoniczno-budowlanym, a!tak"e!z!rozstrzygni%ciami!dotycz#cymi!
ww. zamierzenia budowlanego.

30-09-2021
.......................................................
Data i podpis projektanta / projektanta sprawdzaj#cego
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]4USPOB

Mazowiecka Okr!gowa Rada Izby Architektów RP

ZA WIADCZENIE!-!ORYGINA"
(wypis!z!listy!architektów)

Mazowiecka Okr!gowa Rada Izby Architektów RP za"wiadcza, #e:
mgr!in#.!arch.!Andrzej!Tomasz!MARCINIAK
posiadaj$cy kwalifikacje zawodowe do pe%nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalno"ci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnie& nr 116/89,
jest wpisany na list! cz%onków Mazowieckiej Okr!gowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-0509.

Cz%onek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania za"wiadczenia: 08-06-2021 r. Warszawa.
Za"wiadczenie jest wa#ne do dnia: 30-06-2022!r.
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczy&ski, Sekretarz Okr!gowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny za"wiadczenia:

MA-0509-Y3AD-4284-82DF-B4YF

Dane zawarte w niniejszym za"wiadczeniu mo#na sprawdzi' podaj$c nr weryfikacyjny
za"wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuj$c si! bezpo"rednio z w%a"ciw$ Okr!gowa Izb$ Architektów RP.
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