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Staszów dnia 02.05.2017r.  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam , że  PROJEKT BUDOWALNY " PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO NA 

USŁUGOWO-HANDLOWO-MIESZKALNY (WYDZIELENIE LOKALU MIESZKALNEGO)” 

w miejscowości : Podleszany, gm. Mielec 

   dz. nr 1249/2 obręb 0041 Podleszany 

                             jednostka ew. 181105_2 Gmina Mielec 

Inwestor:  Gmina Mielec 

   ul. Głowackiego 5 

   39-300 Mielec 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.   

Część architektoniczna: 

mgr inż. arch. Grzegorz Makowski  

10/PKOKK/2012 

 

Część konstrukcyjna: 

mgr inż. Kacper Krakowiak 

SWK/0017/PBKb/16 

 

Instalacje sanitarne: 

mgr inż. Stanisław Kowalczewski 

96/Tbg/81 

 

Instalacje elektryczne: 

mgr inż. Adam Malarski 

Kl-404/94 
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OPIS TECHNICZNY DO SYTUACJI 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 Zlecenie Inwestora. 

 Decyzja o warunkach zabudowy znak RGP.6730.27.2017  z dnia 25.04.2017r. – Wydana 

przez Wójta Gminy Mielec 

 Umowa nr ZPM-4/2017 z dnia 13 lutego 2017r. 

 Mapa zasadnicza 

 Obowiązujące Prawo Budowlane, normy i przepisy. 

2. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Celem i przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania części budynku usługowo-handlowego na usługowo-handlowo-mieszkalny. 

Inwestycja obejmuje swym zakresem wydzielenie mieszkania komunalnego na pierwszym piętrze 

budynku. Zakres prac obejmuje w szczególności: 

 Adaptacja części budynku na pierwszym piętrze na mieszkanie komunalne: 

1. Wyburzenie ścianek działowych. 

2. Wykucie otworów wraz z montażem nadproży. 

3. Wymiana stolarki okiennej i osadzenie nowych parapetów. 

4. Zamurowanie otworów oraz wykonanie nowych ścianek działowych. 

5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i domofonowej. 

6. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 

7. Wykonanie nowej instalacji gazowej. 

8. Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. 

9. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g/k na stelażu. 

10. Wykonanie posadzek z terakoty w aneksie kuchennym, komunikacji i łazience oraz glazury na 

ścianach w łazience i aneksie kuchennym. 

11. Szpachlowanie, malowanie. 

12. Osadzenie stolarki drzwiowej. 

13. Wykonanie podłóg z paneli w pozostałych pomieszczeniach. 

 

 

3. LOKALIZACJA I STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU 

 

Działka należąca do inwestora posiada prostokątny kształt, przylega ona do drogi powiatowej 

– działka o nr ewid. 292. Teren działki ze spadkiem w kierunku północnym. Dostępność 

komunikacyjna od strony południowej do drogi powiatowej.  W chwili obecnej działka należąca 

do inwestora zabudowana jest budynkiem usługowo-handlowym. Od strony północnej i 

zachodniej działka o numerze ewidencyjnym 1249/2 graniczny z działka o  numerze 



 
 
 

 

ewidencyjnym 1249/1 – zabudowaną budynkiem OSP – działka ta również należy do inwestora, 

od wschodu z działka o numerze ewidencyjnym 1249/2 graniczy z działką o numerze 

ewidencyjnym: 1250/2 – zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, od południa z 

działką o numerze ewidencyjnym 1902 drogą powiatową. Działka na której znajduje się budynek 

będący przedmiotem opracowania w obecnym momencie uzbrojona jest w sieć wodociągową, 

napowietrzną linię niskiego napięcia, przyłącze kanalizacyjne do bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe, sieć gazową, sieć telekomunikacyjną. 

 

 

Zestawienie obiektów usytuowanych na działce objętej zakresem opracowania: 

LP OBIEKT ŚCIANY POKRYCIE AMORTYZACJA 

OBIEKTY PROJEKTOWANE 

I. 
BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWO-

MIESZKALNY  
MUROWANE  

Papa 

termozgrzewalna 
40% 

OBIEKTY ISTNIEJACE 

1. 
BUDYNEK MIESZKALNY 

JEDNORODZINNY 
MUROWANE Blachodachówka 

20% 

 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

a) Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym będącym przedmiotem 

opracowania: 

- przyłącze wodociągowe – z sieci wodociągowej, istniejącym przyłączem, 

- przyłącze elektryczne – do sieci eNN, istniejącym przyłączem ziemnym, 

- przyłącze kanalizacyjne – do istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości, 

- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na teren własnej działki, 

- ogrzewanie pomieszczeń – z kotłowni na gaz ziemny, 

- usuwanie odpadów stałych do śmietnika umieszczonego na działce inwestora, opróżnianego 

poprzez zorganizowany i o powszechnej dostępności system zbierania i wywozu odpadów o 

charakterze komunalnym gminy Mielec. 

 

 

 



 
 
 

 

b) Układ komunikacyjny: 

Dostępność komunikacyjna od strony południowej poprzez zjazd istniejący do drogi powiatowej 

(działka o numerze ewidencyjnym 1902) 

 

c) Zagadnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w tym określające parametry 

techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu zapewniające 

przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę: 

Budynek zaliczany do grupy ZLIII jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie odporności 

ogniowej D, w konstrukcji z materiałów niepalnych. Dla przedmiotowego budynku nie są 

wymagane instalacje p.poż. 

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga przeciwpożarowa, lecz rolę takiej drogi 

w przedmiotowym przypadku pełni droga powiatowa, spełniająca wymagania wynikające z 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 

1030).  

d) Ukształtowanie terenu i zieleni: 

Działka Inwestora posiada prostokątny kształt, teren działki ze spadkiem w kierunku 

północnym. Działka w miejscach w których nie jest zabudowana utwardzona jest betonem oraz 

porośnięta jest trawą. Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na zmianę ukształtowania terenu 

oraz nie spowoduje wycinki drzew lub krzewów. 

e) Porównanie przyjętych założeń projektowych do wymagań wynikających z Decyzji o 

warunkach zabudowy: 

 

1) Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy do powierzchni działki objętej decyzją (bez zmian) – 

do 20% - projektowane bez zmian do 20%, 

2) Udział powierzchni biologicznie czynnej (bez zmian) nie mniej niż 6% działki objętej decyzją – 

projektowane bez zmian – 7,6% 

3) Powierzchnia zabudowy budynku (bez zmian) do 210 m2 – projektowane bez zmian 208,43m2, 

4) Szerokość elewacji frontowej (bez zmian) do 22,5m – projektowane bez zmian 22,18m, 

5) Wysokość elewacji frontowej (bez zmian) do 8m – projektowane bez zmian 7,80m 

6)  Dach (bez zmian) płaski o nachyleniu połaci dachowej do 10º, wysokość całkowita do 9,0m – 

projektowane bez zmian: dach płaski o kącie nachylenia 4º - wysokość całkowita 8,40m 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

5. BILANS TERENU 

Powierzchnia działek w zakresie opracowania A,B,C,D-A    - 1082,00 m2   

Powierzchnia zabudowy budynku będącego przedmiotem opracowania:   - 208,43 m2 

Powierzchnia schodów zewnętrznych i podjazdu     - 49,96 m2 

Utwardzenie kostką betonową:       - 498,83 m2 

Utwardzenie płytami betonowymi:       - 242,45 m2 

Zieleń, pozostały teren          - 82,33 m2   

Wielkość pow. zabudowy do pow. działki      - 0,2 

Wielkość powierzchni biologicznie czynnej      - 7,6 % 

 

 

6. INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY ZABYTKÓW 

Obiekt będący przedmiotem opracowania nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, 

wobec powyższego nie zachodzi konieczność uzgodnienia przedmiotowej inwestycji z właściwym 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

 

7. INFORMACJE NA TEMAT WPŁYWU GÓRNICZEGO 

Działka na której zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt nie znajduje się na terenie 

eksploatacji górniczych ani też w granicach terenu górniczego. W związku z powyższym 

projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. 

Prawo Górnicze i Geologiczne (tj. Dz. U. Nr 196 z 2015r.) 

 

 

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

• Nieruchomość nie znajduje się w obszarze form ochrony przyrody o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1-3, 8 i 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody nie znajduje się 

również w otulinach form o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 cytowanej wyżej Ustawy. 

• Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska w zakresie ochrony wód,   

ziemi, powietrza, jak również nie będzie powodować w okresie jej eksploatacji zagrożenia dla 

życia i zdrowia ludzi. 

• W terenie przeznaczonym pod inwestycję nie występują urządzenia melioracji wodnych. 

• Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11 

2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. poz. 71 z 

2016r.) 

• Odpady stałe będą składowane w śmietniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu. 

Projektowany obiekt nie wytwarza: gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla środowiska. 

•     Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na własny teren. 

• Hałas. 

Projektowany obiekt nie emituje uciążliwych dla otoczenia hałasów. 

• Zakłócenia. 

Nowo projektowany obiekt nie powoduje zakłóceń elektromagnetycznych. 





 
 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

(Opracowana na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)) 

 

 

Imię i Nazwisko/ 

Numer uprawnień 

Pieczątka i podpis 

Opracował 

mgr inż. arch. Grzegorz 

Makowski  

10/PKOKK/2012 

 

 

Data opracowania: maj 2017r. 

 

I. DANE PODSTAWOWE: 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

dz. nr 1249/2 obręb 0041 Podleszany,  gm. Mielec 

jednostka ew. 181105_2 Gmina Mielec 

2. Imię i Nazwisko oraz adres inwestora: 

Gmina Mielec 

ul. Głowackiego 5 

39-300 Mielec 

3. Imię i Nazwisko projektanta: 

mgr. inż. arch. Grzegorz Makowski 

 



 
 
 

 

II. CZĘŚĆ OPISOWA: 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

 

Zakres prac obejmuje w szczególności: adaptację części budynku na pierwszym piętrze na 

mieszkanie komunalne: 

1. Wyburzenie ścianek działowych 

2. Wykucie otworów wraz z montażem nadproży 

3. Wymiana stolarki okiennej i osadzenie nowych parapetów 

4. Zamurowanie otworów oraz wykonanie nowych ścianek działowych 

5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i domofonowej 

6. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 

7. Wykonanie nowej instalacji gazowej 

8. Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. 

9. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g/k na stelażu 

10. Wykonanie posadzek z terakoty w aneksie kuchennym, komunikacji i łazience oraz glazury na 

ścianach w łazience i aneksie kuchennym 

11. szpachlowanie, malowanie 

12. osadzenie stolarki drzwiowej 

13. wykonanie podłóg z paneli w pozostałych pomieszczeniach 

 

2. Istniejące obiekty na działce: 

 

Działka o  nr ewid.: 1249/2 w obecnej chwili zabudowana jest budynkiem usługowo-

handlowym, istniejący budynek posiada przyłącza do sieci energetycznej, wodnej, gazowej 

nieczystości ciekłe odprowadzane do zbiornika bezodpływowego. 

 

3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Elementami budynku, które mogą stwarzać zagrożenie to przede wszystkim sam budynek, 

przy którym prowadzone będą prace jak i urządzenia z nim związane. 

 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 

występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia: 

 

 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 1,0 m  a w szczególności 

-  wymiana stolarki okiennej, montaż komina zewnętrznego: niebezpieczeństwo upadku 

z wysokości, 

Wykonując prace szczególnie niebezpieczne przestrzegać należy również przepisów 

zawartych w rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06 luty 2003r.wsprawie 



 
 
 

 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 

poz.401) oraz wszystkich przepisów i norm branżowych). 

 

 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

 

Ekipa pracowników wykonująca prace budowlane musi być ekipą wyspecjalizowaną do tego 

typu prac, mieć odpowiednie doświadczenie i umiejętności. Konieczność przestrzegania 

przepisów BHP dla tego typu prac jest sprawą bezwzględnie konieczną. Pracowników przed 

przystąpieniem go tego typu prac należy zapoznać z przepisami BHP, P.POŻ oraz Planem Bioz. 

Kierownik budowy musi przeprowadzić szkolenie wstępne ogólne, szkolenie wstępne na 

stanowisku pracy, zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Fakt 

odbycia w/w szkoleń oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych należy stosować stały nadzór. Pracownicy 

muszą stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.  

 

 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń: 

 

Sposób prowadzenia robót budowlano – montażowych musi być uzgodniony z Inwestorem. 

Należy z nim uzgodnić sposób zabezpieczeń mających wpływ na funkcjonowanie przyległego 

terenu. Przez cały czas prowadzenia robót musi być ciągła współpraca kierownika budowy z 

Inwestorem. Teren prac budowlanych należy wygrodzić i oznakować odpowiednimi tablicami 

ostrzegawczymi. Należy wydzielić i oznakować wszystkie inne strefy niebezpieczne. Należy 

wydzielić drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 

niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na 

wysokości należy zabezpieczyć w sposób nie stwarzający zagrożenia dla pracujących tam 

pracowników. Zwrócić szczególną uwagę na ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie 

rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 

instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub uprawniona osoba 

muszą dokonać po ich ustawieniu, odbiór. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika 



 
 
 

 

budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urządzenia zmechanizowane 

powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Należy 

zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz 

do celów higieniczno–sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Pracowników 

pracujących na wysokości należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej. Na placu budowy 

musi być odpowiedni sprzęt bhp i p.poż. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone 

pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), ustępy. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 

składowania materiałów i wyrobów. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt 

niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i 

uzupełniany, zgonie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Należy 

zapewnić łączność telefoniczną. Wyznaczyć drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii lub  

innych zagrożeń. Należy ustalić wykaz prac, które powinny być wykonane przez co najmniej 

dwie osoby w celu asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzkiego. Należy udostępnić do stałego korzystania aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie prace należy wykonywać z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Podczas prac budowlanych nie należy doprowadzić do 

przeciążeń konstrukcji. Należy posługiwać się odpowiednim sprzętem, który ma odpowiednie 

świadectwa i certyfikaty dopuszczenia do użytkowania i jest sprawny technicznie. Stosować 

materiały z atestami. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania 

prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Wszelkie prace budowlane należy 

prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracować „Plan BIOZ” 

w zakresie zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

poz. 1126), w planie tym należy uwzględnić przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 06.02.2003r.  (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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OPIS TECHNICZNY  

 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego 

charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: 

kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość i długości. 

 

1.1 Przeznaczenie obiektu: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wydzielenie lokalu mieszkalnego na pierwszym piętrze 

budynku usługowo handlowego. Obecnie w budynku mieści się Zakład Opieki Leczniczej (Ośrodek 

Zdrowia) oraz Sklep Spożywczy. 

Zakres prac obejmuje w szczególności: adaptację części budynku na pierwszym piętrze na 

mieszkanie komunalne: 

1. Wyburzenie ścianek działowych 

2. Wykucie otworów wraz z montażem nadproży 

3. Wymiana stolarki okiennej i osadzenie nowych parapetów 

4. Zamurowanie otworów oraz wykonanie nowych ścianek działowych 

5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i domofonowej 

6. Wykonanie nowej instalacji wod-kan 

7. Wykonanie nowej instlacji gazowej 

8. Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. 

9. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g/k na stelażu 

10. Wykonanie posadzek z terakoty w aneksie kuchennym, komunikacji i łazience oraz glazury na 

ścianach w łazience i aneksie kuchennym 

11. szpachlowanie, malowanie 

12. osadzenie stolarki drzwiowej 

13. wykonanie podłóg z paneli w pozostałych pomieszczeniach 

  Zakres przedmiotowej inwestycji zgodny jest z warunkami określonymi w Decyzji o 

warunkach zabudowy.  

 

1.2 Program użytkowy obiektu: 

  

Piwnice: Na poziomie piwnic budynku znajdują się pomieszczenia techniczne i usługowe. 

Parter: Na poziomie parteru budynku znajdują się pomieszczenia usługowe i handlowe 

Pierwsze piętro: Na poziomie pierwszego piętra znajdować się będą pomieszczenia usługowe, 

techniczne oraz projektowany lokal mieszkalny w którego skład wchodzić będą następujące 

pomieszczenia: komunikacja, pokój dzienny z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka 

 

 

 

 



 
 
 

 

1.3 Charakterystyczne parametry techniczne: 

 

Powierzchnia użytkowa projektowanego lokalu:  45,18 m²   

Powierzchnia zabudowy budynku:   216,00 m²   

Kubatura:      1987,20 m3   

Wysokość w kalenicy:                                   8,46 m    

Ilość kondygnacji nadziemnych:   2    

Szerokość elewacji frontowej:    22,18 m   

Szczegółowe zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni 

Pierwsze piętro (Projektowany lokal mieszkalny) 

Lp. Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia [m²] Rodzaj posadzki 

1 Komunikacja 5,16 Terakota 

2 Pokój dzienny z aneksem kuchennym 21,44 Panele/Terakota 

3 Sypialnia 13,23 Panele 

4 Łazienka 5,35 Terakota 

Razem 45,18  

 

 

 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób 

jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na planie figury o kształcie prostokąta,  będzie 

on obiektem dwukondygnacyjny, z dachem płaskim. Przedmiotowe przedsięwzięcie 

polegające na wydzieleniu lokalu mieszkalnego nie wpłynie na zmianę formy 

architektonicznej obiektu.  

 

3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane 

schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do 

obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz 

podstawowe wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno 

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki sposób 

jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksplozji 



 
 
 

 

górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych 

i zewnętrznych przegród budowlanych: 

3.1 Projektowany układ konstrukcyjny obiektu: 

Zakres prac obejmuje w szczególności: adaptację części budynku na pierwszym piętrze na 

mieszkanie komunalne: 

1. Wyburzenie ścianek działowych 

Gruz powstały w wyniku prac wyburzeniowych należy magazynować w kontenerze ustawionym 

za budynkiem, materiały z rozbiórki należy oddać do utylizacji. Podczas prac rozbiórkowych 

stosować przesłony wewnątrz obiektu, zapobiegające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń po 

nim. 

2. Wykucie otworów wraz z montażem nadproży 

W miejscach wykucia otworów należy podstemplować strop, następnie wykuć bruzdy i osadzić 

nadproża stalowe – zgodnie z częścią konstrukcyjną, w miejscach oparcia nadproży należy 

wykonać poduszkę z betonu klasy C16/20. Minimalne oparcie nadproży – po 25cm z każdej 

strony otworu. 

3. Wymiana stolarki okiennej i osadzenie nowych parapetów. 

Okna  uchylno-rozwieralne  o kształcie  istniejącym,  okna  z  profili  PCV.  Profile  nośne  z  PCV  

termo,  

pięciokomorowe, wzmocnione w ościeżach i skrzydłach kształtownikami np. stalowymi lub z 

włókna szklanego, kształtowniki wypełnione pianką poliuretanową - tzw. wkładka termiczna,  

profile  o  U  max  =  lub  <  1,10  W/m2K.  Szyba  ze  szkła bezpiecznego,  klejona  z  powłoką 

niskoemisyjną , jednokomorowa, z termoramką, wypełniona gazem szlachetnym np. argonem, 

4/16/4, o U max = 1,00 W/m2K. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = lub <  

1,1  W/m2K.  Współczynnik  infiltracji  a  =  0,3,  okna  wyposażone  w  mikrowentylacje  i 

rozszczelnienie ręczne, klamki. Stolarka w kolorze białym. Parapety wewnętrzne z PVC, parapety 

zewnętrzne z blachy powlekanej. 

4. Zamurowanie otworów oraz wykonanie nowych ścianek działowych 

Ściany murowane z betonu komórkowego gr. 11,5cm i 9cm na zaprawie klasy M10, nadproża w 

ścianach działowych prefabrykowane ceramiczne, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. 

III. 

5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i domofonowej. 

Zgodnie z projektem branżowym. 

6. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 

Zgodnie z projektem branżowym. 

7. Wykonanie nowej instalacji gazowej. 

Zgodnie z projektem branżowym. 

8. Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. 

Zgodnie z projektem branżowym. 

9. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g/k na stelażu 

Strop podwieszany wykonać w odległości ok. 16cm od istniejącego stropu żelbetowego – liczone 

od warstwy wykończonej nowego stropu do warstwy stropu żelbetowego. Wokół ścian profile 

należy podkleić taśmą akustyczną, rozstaw wieszaków do mocowania płyt min. 80cm, płyty 



 
 
 

 

montować do profili przy pomocy wkrętów w rozstawie max co 17cm, w pomieszczeniach 

wilgotnych stosować płyty „zielone” – zaimpregnowane. 

10. Wykonanie posadzek z terakoty w aneksie kuchennym, komunikacji i łazience oraz glazury na 

ścianach w łazience i aneksie kuchennym. 

Jako wykończenie posadzek terakota, cokoliki przypodłogowe z tego samego materiału co 

posadzka - prefabrykowane. Terakota na posadzce w kolorze ciemnym, wymiar płytek 40x40cm, 

klasa ścieralności minimum 4, nasiąkliwość max 1,5%, antypoślizgowość min. R11, twardość wg. 

Mosha min. 8. Na ścianie glazura w jasnym kolorze o wymiarach płytki 30x30cm, nasiąkliwość 

max 3%. Wzornik terakoty i glazury należy przedłożyć do akceptacji przed zamawiającym. 

Zaprawa klejowa oraz fuga - elastyczne do zastosowania wewnętrznego. Tolerancja wymiaru 

płytki do +/- 10cm. 

11. Szpachlowanie, malowanie 

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami lateksowymi. 

12. Osadzenie stolarki drzwiowej. 

Stolarka wewnętrzna – fabrycznie wykończona, kolor i wzór stolarki uzgodnić z inwestorem. 

13. Wykonanie podłóg z paneli w pozostałych pomieszczeniach. 

Wymagania dla paneli podłogowych zgodnie ze ST. 

 

 

3.2 Zabezpieczenie przeciwpożarowe: 

1. Odległość od obiektów sąsiadujących: Wymagane min. 8 m od budynków na sąsiedniej 

działce i 4 m od granicy działki – bez zmian, najbliższy obiekt 14,96 od budynku. 

2. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. Dla budynków ZL nie określa się 

3. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach ZL III. W budynku nie występuje pomieszczenie dla 50 

osób i więcej. 

4. Ocena zagrożenia wybuchem: nie występuje 

5. Podział obiektu na strefy pożarowe: 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej. Wynosi 8.000 m2. Budynek stanowi jedną 

strefę pożarową. 

6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: Wymagana klasa „D”. 

7. Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie „D” odporności 

pożarowej: 

- konstrukcja nośna   R 30      

- konstrukcja dachu   bez wymagań 

- strop                        REI 30  

- ściana zew.              EI 30 (dotyczy pasa między kondygnacyjnego) 

- ściana wew.             bez wymagań 

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniające ognia).  

8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne. W przedmiotowym przypadku – nie wymagane. 

9. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego: 



 
 
 

 

- w strefach pożarowych ZL  stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów  łatwo 

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 

dymiące, jest zabronione 

- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i 

wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione 

- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów  

niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:      

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 

umieszczonym przy wejściu do budynku lub przy głównym złączu  

- instalacja odgromowa zgodnie z PN  

11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu - istnieący 

12. Wyposażenie w gaśnice 

- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm3) zawartego w gaśnicach na 

100 m2 powierzchni strefy pożarowej 

- szczegółowy wykaz gaśnic należy określić w Instrukcji Bezpieczeństwa  pożarowego. 

 

3.3 Instalacje i przyłącza: 

- przyłącze wodociągowe – do wodociągu gminnego, istniejącym przyłączem, w budynku 

częściowo nowa instalacja wg. projektu branżowego, 

- przyłącze elektryczne – do sieci eNN, istniejącym przyłączem napowietrznym, w budynku 

częściowo nowa instalacja wg. projektu branżowego, 

- przyłącze kanalizacyjne – do istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości, w 

budynku częściowo nowa instalacja wg. projektu branżowego, 

- przyłącze gazowe – do sieci gazowej, istniejącym przyłączem, w części budynku nowa 

instalacja, wg. projektu branżowego, 

- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na teren własnej działki, 

- ogrzewanie pomieszczeń – z projektowanego piecyka gazowego 

 

3.4 Schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń 

konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, 

kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: 

Budynek jest obiektem o prostej i nieskomplikowanej konstrukcji. Posadowienie 

budynku poniżej poziomu wód gruntowych. Dopuszczalne naprężenie na grunt 0,15 Mpa. 

Przyjęto opór graniczny podłoża gruntowego qfn=185 kPa. Obciążenie budowli wg Pn-82/B-

02000;B-02001;/B-02003. Strefa wiatrowa I wg Az1:2009 do PN-77/B-02011. Strefa 



 
 
 

 

gruntowa II wg pn 81/B-03020. Strefa śniegowa II wg PN-80/B-0210 EN1991-1-3/2005. 

Strefa klimatyczna III wg PN-82/B-02403. Strefa przemarzania – hz=1.00.  

Warunki gruntowo-wodne: podłoże piaszczyste co sprzyja wsiąkaniu wód opadowych. 

Na poziomie posadowienia budynku występują piaski średnie– średnio-zagęszczone o Id=0,5. 

Lokalne warunki gruntowe zalicza się do gruntów prostych. Obiekt zalicza się do drugiej 

kategorii geotechnicznej. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmiany rozkładu obciążeń. 

 

3.5 Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

Obiekt nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczych ani też w granicach terenu 

górniczego. W związku z powyższym projektowany obiekt nie podlega wymogom 

sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Górnicze i Geologiczne (tj. Dz. U. 

Nr 196 z 2015r.) 
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1. Analiza budynku będącego przedmiotem opracowania: 

 

Obszar oddziaływania budynku będącego przedmiotem opracowania nie mieści się w 

granicach działki inwestora z uwagi na to iż  zlokalizowany jest w granicy z działką o nr 

ewid. 1249/1. 

 odległość budynku od granicy - zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.), 

 oświetlenie, przesłanianie i nasłonecznienie  - zgodnie z §13, §57, w/w 

Rozporządzenia, 

 bezpieczeństwo pożarowe zachowane zgodnie § 271 w/w Rozporządzenia, 

 usytuowanie budynku zgodnie z Decyzją o warunkach zabudowy 

 

Budynek będący przedmiotem opracowani oddziałuje na działkę sąsiednia ze względu 

na jego posadowienie w granicy. Działka sąsiednia również należy do inwestora. 
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Budynek oceniany: 

Nazwa obiektu  Zdjęcie budynku 

Adres obiektu Podleszany dz. nr 1249/2  

 

Całość/ część budynku ... 

Nazwa inwestora Gmina Mielec 

Adres inwestora ul. Głowackiego 5 

Kod, miejscowość 39-300 Mielec 

Powierzchnia użytkowa o 
regulowanej temp. (Af, m2) 

44,88 

Powierzchnia zabudowy (Ag, 
m2) 

0,00 

Powierzchnia netto (Pn, m2) ... 

Powierzchnia użytkowa (Pu, m2) ... 

Powierzchnia ruchu (Pr, m2) ... 

Powierzchnia usługowa (Pg, m2) ... 

Kubatura budynku (V, m3) 112,20 

 

 

 
 

Staszów, 2017-03-08
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Spis treści: 

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 

2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien 

3)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

5)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

7)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

8)  Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 

9)  Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 

10)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2017 

11)  Urządzenia pomocnicze 

 
 
Podstawa prawna: 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 
 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,25 0,23 Nie 

 

II. Przegrody strop zewnętrzny 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Strop zewnętrzny STZ 1 0,14 0,18 Tak 

 

III. Przegrody ściany wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Ściana wewnętrzna SW 1 1,88 0,30 Nie 

 

IV. Przegrody drzwi wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Drzwi wewnętrzne DW 1 1,70 Brak wymagań Nie dotyczy 

 

 

Parametry przegród przezroczystych 

 

V. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 
[W/m2K] 

Wsp. g 
Wsp.U wg 
WT2017 
[W/m2•K] 

Wsp.g wg 
WT2017  

Warunek spełniony 

Umax g 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 0,90 0,70 1,10 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

 

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 

 
 

Przeznaczenie budynku Budynki użyteczności publicznej 

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o 
współczynniku U >= 0,9 [W/m2•K] 

A0 = 10,03m2 

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji Az = 270,00m2 
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nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych 

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = 61,47m2 

Graniczna wartość powierzchni okien A0max = 0,15•Az + 0,03•Aw = 42,34m2 

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 ≤ A0max Warunek spełniony 

 

3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

 
 
 

3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych 

 
 
 
 
 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ 1, STZ 1 

 

 Miesiąc fRsi,min[W/m2·K] 

1 Styczeń 0,718 

2 Luty 0,718 

3 Marzec 0,646 

4 Kwiecień 0,523 

5 Maj 0,090 

6 Czerwiec -0,739 

7 Lipiec -1,366 

8 Sierpień -1,816 

9 Wrzesień 0,167 

10 Październik 0,559 

11 Listopad 0,635 

12 Grudzień 0,694 

 

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty 

 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,72 

 

3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z 
gruntem 
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3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody 
wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz 
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. 

 
 
 

 Nazwa przegrody Symbol 
U [W/(m 

2•K)] 
fRsi [W/(m 

2•K)] 
fRsi>fRsi,max 
[W/(m 2•K)] 

Warunek 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,25 0,968 0,968 > 0,718 Spełniony 

2 Strop zewnętrzny STZ 1 0,14 0,982 0,982 > 0,718 Spełniony 

 

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

 
 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O 

Temperatura wewnętrzna strefy i 20,5 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 44,9 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 6,8 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 7404936 J/K 

Stała czasowa budynku  38,7 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,3 - 

- aH 3,6 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 

zewnętrzna e, oC 
-1,0 -1,0 3,3 7,6 13,5 16,6 17,5 17,9 12,9 6,6 3,8 0,7 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie 

QH,th=10-3•Htr•(i-e)•tm kWh/m-c 

538 486 446 342 226 154 140 131 231 375 421 502 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi 

QH,zy=10-3•Hzy•(i-i,yz)•tm 
kWh/m-c 

5,79 5,23 5,79 5,60 5,79 5,60 5,79 5,79 5,60 5,79 5,60 5,79 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 
kWh/m-c 

544 491 451 347 232 160 146 137 237 380 426 507 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

137 140 305 409 536 586 560 484 320 218 109 89 
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Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm 
kWh/m-c 

227 205 227 220 227 220 227 227 220 227 220 227 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

364 345 532 628 763 806 788 711 540 445 329 316 

H=QH,gn/QH,ht 0,43 0,45 0,78 1,28 2,77 5,43 6,69 6,98 1,86 0,81 0,52 0,40 

H,1 0,42 0,44 0,62 1,03 2,02 0,00 0,00 0,00 1,34 0,66 0,46 0,42 

H,2 0,44 0,62 1,03 2,02 4,10 0,00 0,00 0,00 4,42 1,34 0,66 0,46 

fH,m 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 

zysków ciepła, H,gn 
0,97 0,97 0,87 0,68 0,36 0,18 0,15 0,14 0,51 0,85 0,95 0,98 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

H,gn•QH,gn kWh/m-c 

494,9
0 

432,5
7 

218,0
4 

66,10 4,63 0,28 0,11 0,08 15,33 
167,6

3 
324,5

8 
472,9

4 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok 2197,2 

 

Część budynku 

Zestawienie stref 

Numer 
strefy 

Nazwa strefy Af V i 
Zapotrzebowanie na ciepło 
QH,nd 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Strefa O 44,88 112,20 20,5 2197,21 

Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kWh/rok] 2197,21 

 

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

 

 
 

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Część budynku 

Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kJ/(kg•K) 

Gęstość wody, ρW 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, θW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, θO 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kR 0,90 - 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 44,88 m 2 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW 1,40 dm3/(m2•dzień) 

Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 1081,00 kWh/rok 
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6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

 
 
 

Część budynku 

Nazwa źródła Nowe źródło ogrzewania 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny 

Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QH,nd 2197,21 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe 
(55/45oC) o mocy nominalnej do 50kW 

Sprawność wytwarzania H,g 0,94 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku 
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem 
dwustawnym lub proporcjonalnym P 

Sprawność regulacji H,e 0,89 - 

Wybrany wariant przesyłu 

C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku z 
zaizolowanymi przewodami, armaturą i 
urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni 
ogrzewanej 

Sprawność przesyłu H,d 0,96 - 

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepła 

Sprawność akumulacji H,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 0,80 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok 
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7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

 
 
 

Część budynku 

Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny 

Współczynnik WW 1,10 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QW,nd 1081,00 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem 
elektrycznym 

Sprawność wytwarzania W,g 0,85 - 

Wybrany wariant przesyłu 
Miejscowe podgrzewanie wody, system bez 
obiegów cyrkulacyjnych 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody 
Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach 
poboru 

Sprawność przesyłu W,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji 
System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez 
zasobnika ciepłej wody użytkowej 

Sprawność akumulacji W,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot 0,85 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok 
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9) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 

 
 
 

Część budynku 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QU,H QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło ogrzewania 2197,21 2735,79 3009,37 

Suma 2197,21 2735,79 3009,37 

 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QU,W QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło ciepłej wody 1081,00 1271,76 1398,94 

Suma 1081,00 1271,76 1398,94 

 

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 73,05 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+Eel,pom) / Af 89,30 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W 4408,31 kWh/rok 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af 

98,23 kWh/(m2•rok) 

 
 

Budynek referencyjny wg WT2017 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 44,88 m 2 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

EPH+W 95,00 kWh/(m 2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia 

EPmax 95,00 kWh/(m 2•rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

98,23 < 95,00 Warunek niespełniony 
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10) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2017 

 
 
 

 

 

Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród  Tak  

Warunek powierzchni okien Tak   

Warunek EP < EPmax  Tak  

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   

 

11) Urządzenia pomocnicze 

 
 

Lp. System 
Zapotrzebowanie na 
energię pomocniczą 

końcową Epom [kWh/rok] 
Uwagi 

 



 

 

 

Analiza możliwości racjonalnego zużycia energii i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. 
 
 

 
Źródła alternatywne. 
Nie jest możliwe wykorzystanie następujących źródeł energii odnawialnej: 
energii wiatru  ze względu  na brak w otoczeniu projektowanego budynku (miejsca na 
działce Inwestora) na możliwości montażu urządzeń wiatrowych, 
skojarzonej energii elektrycznej i ciepła ze względu na brak własnej elektrociepłowni 
na terenie, energii promieniowania słonecznego ze względu na wysokie koszty 
inwestycyjne pozyskania powyższej energii,  energii geotermalnej ze względu na 
wysokie koszty inwestycyjne.  
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Obciążenia 

1. Obciążenie na nadproże 

 

Zestaw 1 

 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Od 

stropodachu 

12.000 [kN/m2] 4.540 54.480  1.000 54.480  

          gk1=54.480 1.000 gd1=54.480 
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Nadproże N1 

IPN 140 

 

 
 

 

     IPN 140 - Stal: ST0S 

 

H   [mm] 140.0 A   [cm2] 18.30 

B   [mm] 66.0 Jx  [cm4] 573.00 

Tf [mm] 8.6 Jy  [cm4] 35.20 

Tw [mm] 5.7 Wx  [cm3] 81.90 

    Wy  [cm3] 10.70 

 

 

 

 
 

 

    Lista przęseł 

 

Nr przęsła Długość[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa 

1 1.40 IPN 140 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny 

 

 

Lista obciążeń grupa1 
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Nr Nr przęsła Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] Co [mm] 

0   równomierne 54.48 - 0.00 1.40 - 

 

Maksymalny współczynnik obciążenia: 1.000 

Minimalny współczynnik obciążenia: 1.000 

 

Wykresy MNT dla przęsła nr 1 

 

 
 

 

 

Ugięcie sprężyste dla przęsła nr 1 
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Grupy obciążeń uwzględnione do liczenia ugięcia: 

Ciężar własny 

grupa1 

 

 

 
 

 

 

X [m] 0.000 0.292 0.583 0.700 0.992 1.283 1.388 

Y [cm] 0.000 0.143 0.225 0.232 0.182 0.055 0.000 

 

 

Przęsło nr 1 

 

Dane przęsła: 

 

Przekrój: 140.0 x 5.7; 66.0 x 8.6 

A = 18.300 cm2 

Ix = 573.000 cm4 

Wx = 81.900 cm3 

Klasa przekroju na zginanie: 1 

Współczynnik redukcyjny  = 0.000 

Długość przęsła: 1.400 m 

Klasa stali przęsła: St0S 

Współczynnik momentów  = 1.000 

Największy rozstaw żeber poprzecznych: 0.000 m 

 

Nośności przekroju: 

 

Stan krytyczny 

 

Mrx = 15.336 kNm Mrxv_max = 15.336 kNm 

Vry = 80.997 kN   

 

 

Warunki nośności 

 

Dla momentu dodatniego x = 0.700 m 

 

Siły: Mxmax = 13.386 kNm Vy = 0.000 kN 

 

Odległość między stężeniami pasa górnego: 1.400 m 

Stan krytyczny 

Współczynnik zwichrzenia: L = 1.000 

 

 
Dla momentu minimalnego x = 0.000 m 

 

Siły: Mxmin = 13.386 kNm Vy = 0.000 kN 

 

Odległość między stężeniami pasa dolnego: 1.400 m 
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Stan krytyczny 

 

Współczynnik zwichrzenia: L = 1.000 

 

 
Dla ekstremalnej siły poprzecznej 

 

Siły: Vymax = 38.246 kN Vry = 80.997 kN 

 

 
 

Sprawdzenie ugięcia granicznego 

 

 Ugięcie maksymalne: Umax= 0.233 jest mniejsze od ugięcia dopuszczalnego: Udop = 0.400 cm 

 

 

 

















































































PROJEKT BUDOWLANY

• Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowo-
handlowego na usługowo-handlowo-mieszkalny (wydzielenie lokalu 
mieszkalnego)

BRANŻA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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LOKALIZACJA: Jednostka ewidencyjna: 181105_2 Gmina Mielec
Obręb:   0041 Podleszany
Działka nr ewidencyjny: 1249/2 

INWESTOR: Gmina Mielec
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

PROJEKTANT: mgr inż Adam Malarski
nr upr. Kl-404/94

Marzec 2017r.



Staszów,  6 marzec 2017r.

Oświadczenie

Oświadczam,  że  projekt  budowlany  instalacji  elektrycznej  wewnętrznej  oraz

wewnętrznej  zasilającej  instalacji  elektrycznej  w  budynku  handlowo-usługowo-

mieszkalnym  projektowanym  w  Podleszany  na  działce  nr  ewid.  1249/2  stanowiący

własność  Gminy  Mielec  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i

normami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant mgr inż. Adam Malarski

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w zakresie sieci i instalacji elektr. nr KL-404/94



SPIS TREŚCI PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

1. Strona tytułowa   

2. Spis treści

3. Opis techniczny

4. Schemat rozbudowy zestawu ZKP, tablicy licznikowej TLM, oraz schemat tablicy 

mieszkaniowej TM – Rys. E1

5. Plan instalacji elektrycznych parter – Rys. E2

6. Plan instalacji elektrycznych I piętro – Rys. E3



OPIS    TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

Dokumentację opracowano na podstawie:
a)  zawartej umowy, 
b)  podkładów architektonicznych, 
c)  wymienionych niżej obowiązujących przepisów: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, (Dz. U. Z 2003 Nr 120, poz 1133 ze zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, (Dz. U. Nr 202 poz. 2072
ze zm.).
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przeciwporażeniowa.
- Rozporządzeniem z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 ( z załączonym pakietem PN )
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983 
- Ustawą z dnia 7.07.1994r.  Prawo budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią 
elektryczną obiektów budowlanych łączności

d)  zasady wiedzy technicznej 

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  przebudowy  wewnętrznych  instalacji  elektrycznych  w
budynku usługowo-handlowym w celu wydzielenia lokalu mieszkalnego w budynku mieszczącym się na  działce nr
ewid. 1249/2 w msc. Podleszany w gminie Mielec.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych budowę:
3.1. rozbudowa istniejącego złacza kablowo-pomiarowego o dodatkowy układ pomiarowy
3.2. budowę wewnętrznej linii zasilającej
3.3. budowę rozdzielnicy mieszkaniowej TM
3.4. instalację elektryczną oświetlenie podstawowego i awaryjnego
3.5. instalację gniazd wtykowych 230V
3.6. instalacja połączeń wyrównawczych

4. Og  ó  lne dane elektroenergetyczne

• moc zainstalowana Pz =  8,3 kW
• moc szczytowa Ps = 6,2 kW
• współczynnik jednoczesności kj = 0,72
• współczynnik mocy cos φ = 0,95 
• napięcie zasilania Un = 1x230V

5. Opis szczeg  ół  owy wykonania.

5.1. Rozbudowa istniejącego złacza kablowo-pomiarowego o dodatkowy układ pomiarowy

        Zasilanie w energię elektryczną projektowanego budynku odbywa się z istniejącego zestawu złączowo-
pomiarowego ZKP zlokalizowanego na elewacji frontowej, projektowana wydzielona część administracji oraz lokal
mieszkalny zasilony będzie z istniejącego rozłącznika głównego RA w tablicy istniejącej WG w zestawie ZKP, 
poprzez licznk 1-fazowy zamontowany w tablicy licznikowej dobudowanej do istniejącego zestawu i wykonanej 
zgodnie z wymaganiami RDE Mielec. W dobudowanej tablicy licznikowej zabudować za układem pomiarowy 
przedział przystosowany do montażu aparatury na szynę TH35,  zainstalować w nim rozłącznik i wyłącznik 
różnicowonadprądowy zasilający obwód oświetlenia części administracji oraz pomieszczenie techniczne na I piętrze
budynku. Schemat tablicy TLM oraz rozbudowy ZKP znajduje się na rysunku E1, tablice wykonać w obudowie z 
termoutwardzanego PCV i zamontować na takiej wysokości aby tarczka odczytu wskazania licznika znajdowała się 
na wysokości między 0,7- 1,8m od gruntu.



5.2. Budowa   wewn  ę  trznej linii zasilaj  ą  cej  
Zasilanie  oświetlenia  administracji  (częśći  wspólnej  korytarza parteru ,  klatki  schodowej  i  korytarza I  piętra z

pomieszczeniem technicznym) odbywać się będzie z zamontowanego zabezpieczenia różnicowonadprądowego w tablicy
licznikowej TLM za pomocą przewodu elektrycznego YDYpżo4x1,5mm2 układanego podtynkowo (na elewacji w rurce
RL22) do lamp oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego. 

Zasilanie projektowanej tablicy mieszkaniowej  TM wykonać  podtynkowo w rurce RKLG28 przewodem YDYżo
3x6mm2 trasę prowadzić w częściach wspólnych klatki schodowej od tablicy licznikowej TLM zgodnie z rys. E2, E3.

5.3. Budowę rozdzielnicy mieszkaniowej TM

Tablicę mieszkaniową zabudować w typowej rozdzielnicy natynkowej RN1x18 IP40 zamontowaną nad drzwiami
wejściowymi do mieszkania. W tablicy zamontować  aparaturę zabezpieczającą i rozdzielczą modułową  zgodnie
ze schematem na rys. E1. W tablicy TM zainstalować ochronnik przeciwprzepięciowy C, który stanowić będzie
ochronę przeciwprzepięciową w układzie zasilania TN-CS. 

5.4. Instalacja o  ś  wietleniowa podstawowa i awaryjna.  

Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYpżo 3-4x1,5mm2 (750V) p/t  pod warunkiem przykrycia
ich  5mm  warstwą  tynku,  w  części  budynku  gdzie  będą  syfity  podwieszone  sztywne  przewody  można  układać
natynkowo na uchwytach USMP z zachowaniem prostpopadłego prowadzenia przewodów,  instalacje wykonać  bez
puszek  łączeniowych  wszelkie  polączenia  wykanywać  na  osprzęcie.  Łaczniki  oświetlenia  p/t  10A  montować  na
wysokości  1,1m od posadzki,  w łazience na  wysokości  pozwalającej  zachować  0,6m odstępu od krawędzi  zlewu.
Oprawy montować  do stropu lub sztywnego syfitu podwieszanego za pomocą  kołków rozporowych i ślimakowych.
Oświetlenie podstawowe w części administracyjnej  oprawami typu plafona z czujnikami ruchu  mikrofalowymi   z
regulowanym zasięgiem,  progiem natężenia oświetlenia i  czasem świecenia na źródło E27 zastosować  źródła LED
10W. W pomieszczeniach lokalu mieszkalnego zastosować plafony i żyrandole o odpowiednim stopniu szczelności na
źródła  o  gwincie  E27  wyposażone  w  źródła  LED  10W.  administracyjnej.  Ilość  żył poszczególnych  odcinków
instalacji  podano  na  rzutach  budynku.  W pomieszczeniu  technicznym i  sanitariatach  zaprojektowano  osprzęt
górny  i  łączniki  w  wykonaniu  szczelnym,  wpuszczony  w tynk.  W  pozostałych pomieszczeniach osprzęt  należy
zastosować podtynkowy zwykły.

Oświetlenie awaryjne wykonać w oparciu o lampy dedykowane awaryjne wyposażone w inwertery załączające się
w przypadku zaniku zasilania w fazie zasilającej oświetlenie podstawowe, czas podtrzymania świecenie 1h certyfikat
CNBOP, autotest, technologia LED w Lampach zastosować soczewki rozpraszające dla korytarzy. 

Do  wszystkich  opraw  oświetleniowych  doprowadzić instalację trzyzyłową (z  żyłą Ochronną „PE"  żółto--
zieloną).

5.5.     Instalacia gniazd wtykowych 230V
Instalację gniazd  wtykowych  2-biegunowych  wykonać należy  przewodem  YDYpżo  3x2,5mm2 -750V p/t

Gniazda  podtynkowe  16A  z  bolcem ochronnym  ,PE'  umieszczać w  ramkach  jedno  i  dwukrotnych,  połączenia
kolejnych gniazd obwodu wykonać poprzez łączenie na osprzęcie „od gniazda  do gniazda”.
Gniazda wtyczkowe w pokojach na wysokości 0,3m, łazienka na wysokości pozwalającej uzyskać odległość 0,6m od 
krawędzi umywalki, w kuchni w przestrzeni międzyszafkowej 1,05m a gniazda podblatowe na wysokości 0,6m. 
pomieszczeniach wilgotnych zastosować gniazda szczelne z bolcem „PE" o obciążalności 16A IP44. Instalację 
wykonać zgodnie z rysunkami E2, E3.

5.6. Połączenia wyrównawcze
Do szyny PE w tablicy TM doprowadzić uziemienia przewodem Dyżo4mm2 połączone zaciskami z metalowymi

elementami instalacji sanitarnej i CO.

6.     Instalacja ochrony od pora  ż  e  ń   pr  ą  dem elektrycznym  

Zgodnie z informacją obowiązującym systemem ochrony od porażeń w linii n/n jest SZYBKIE 
WYŁ ĄCZANIE w układzie sieci TN-C W sieci zewnętrznej występują przewody fazowe L1, L2, L3 i przewód 
neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnętrznych zaprojektowano oprócz przewodu neutralnego N, 
przewód ochronny PE. Początek występowania przewodów N i PE następuje w skrzyni licznikowej ZKP

W  budynku  mieszkalnym  projektuje  się  ochronę  przy  pomocy  wyłączników  przeciwporażeniowych
różnicowoprądowych,  które  stanowią uzupełnienie  ochrony  przed  dotykiem  bezpośrednim.  Wyłączniki
różnicowoprądowe muszą być raz na  miesiąc testowane poprzez przyciśnięcie  przycisku  kontrolnego  T.   Należy
zwrócić uwagę na  niedopuszczalność łączenia  przewodów neutralnego  N i  ochronnego  PE za  wyłącznikami
różnicowoprądowymi.
Ochronie podlegają wszystkie dostępne części przewodzące tj.:

• obudowa rozdzielni,
• obudowy silników i aparatów elektrycznych



• bolce ochronne gniazd wtykowych
Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kolor stosowanych żył kabli i przewodów (zgodnie z aktualną normą).
Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary skuteczności ochrony.

7.   Ochrona   ś  rodowiska.

Cała  inwestycja  objęta  niniejszym  projektem  branży  elektrycznej,  nie  stwarza  zagrożenia  dla  środowiska
naturalnego. Gruz pochodzący z prac montażowych podlega utylizacji w zakładach utylizujących odpady.

8.   Uwagi ko  ń  cowe.

Przed  przystąpieniem  do  robót  zapoznać się dokładnie  z  niniejszym  projektem budowlanym.  Prace należy
prowadzić z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem objętych niniejszym projektem winny
być uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy.
Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z:
• rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  12.04.2002r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.). 
• normą arkuszową PN HD-60364 :2005 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" (odpowiednik IEC-364).

Po wykonaniu, instalację elektryczną należy sprawdzić zgodnie z PN HD-60364 :2005 - „Sprawdzenie odbiorcze".
Instalacje elektryczne montować 20cm poniżej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich wspólną
trasą.

Po  wykonaniu  robót  należy  przeprowadzić badania  pomontażowe  wykonywanych  instalacji  tj.  badania
skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemień itd.

Wyniki dokonanych  pomiarów winny się  mieścić w odpowiednich granicach dopuszczalnych  normami  i
przepisami, które wraz z niniejszą dokumentacją powinny być przechowywane przez użytkownika przez cały okres
eksploatacji  wykonanych  instalacji.  Do  odbioru  końcowego  należy  przedstawić wszystkie  wymagane  protokoły
pomiarów i oświadczenia

   Projektant mgr inż. Adam Malarski

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w zakresie sieci i instalacji elektr. nr KL-404/94
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1.1 OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Parametry techniczne budynku i lokalu: 

• wysokość: 8,46 m  

• powierzchnia zabudowy całego budynku - 208,43 m2 

• kubatura budynku: 1987,20 m3 

• powierzchnia użytkowa podlegająca przekształceniu – 52,70 m2 

• Wysokość pomieszczeń lokalu – 2,86 m na pierwszym piętrze. 

 

Zestawienie powierzchni  pomieszczeń: 

 

 

PIERWSZE PIĘTRO 

1. KOMUNIKACJA terakota 5,10 m2 

2. KOMUNIKACJA 
wykładzina 

dywanowa 
3,80 m2 

3. P. USŁUGOWE 
wykładzina 

dywanowa 
18,50 m2 

4. P. USŁUGOWE 
wykładzina 

dywanowa 
14,90 m2 

5. P. TECHNICZNE terakota 10,40 m2 

RAZEM 52,70 m2 

 

 

OPIS TECHNICZNY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OBIEKTU 
 

Budynek wybudowany został w latach 70-tych XX-wieku. Jako obiekt dwu-kondygnacyjny, 

całkowicie podpiwniczony. Pomieszczenia w których planuje się wydzielenie lokalu 

mieszkalnego nie są obecnie użytkowane, w przeszłości były wynajmowane pod usługi. 

Podstawowa funkcja pomieszczeń w piwnicach – usługowe i techniczne, podstawowa funkcja 

pomieszczeń na parterze – usługowe i handlowe, podstawowa funkcja pomieszczeń na 

pierwszym piętrze – usługowe. 

 

1. Fundamenty i ściany piwnic:  

 

Betonowe - wylewane. Posadowione poniżej strefy przemarzania i powyżej poziomu wód 

gruntowych. Ściany fundamentowe nie wykazują pęknięć odchyleń i nadmiernych osiadań. 

 

2.  Ściany nadziemia: 

 

 Z ceramiki gr. 38cm. 

 Wewnętrzne: z ceramiki oraz płyt g/k gr. 10 – 30 cm, 

 kominy murowane z cegły pełnej  

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w dobrym stanie technicznym nie wykazują pęknięć, 

odchyłek i wyboczeń. 
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3.   Stropy:  

 Nad piwnicami i parterem: strop żelbetowy – prefabrykowany typu „Żerań” 

Stropy nie wykazują pęknięć i nadmiernych ugięć.  

 

4. Nadproża, schody wewnętrzne: 

 Schody wewnętrzne żelbetowe – w dobrym stanie technicznym  

 Nadproża okienne i drzwiowe – monolityczne. 

 

8.  Posadzki : 

       Terakota, wykładzina pvc,  betonowa. 

 

9.  Tynki wewnętrzne:  

 Kategorii III cementowo-wapienne  

 

10.  Tynki zewnętrzne :  

 Cyklinowane 

 

11.  Malowanie wew:  

      Emulsyjne  

 

12.  Stolarka okienna :    

      PCV 

 

13.  Stolarka drzwiowa :  

       Drewniana i pvc – stan dobry 

 

14.  Obróbki blacharskie :  

       z blachy ocynkowanej gr. 0,55 

 

15. Instalacje wewnętrzne:   

 wody, elektryczna, c.o., gazowa 

 

16.  Ogrzewanie:  

 z kotła gazowego 

 

17.   Przyłącza: elektryczne :  

 istniejące ziemne 

 

18.  Przyłącze kanalizacji : 

 istniejące do zbiornika bezodpływowego  

 

19.  Przyłącze wody: 

 istniejące z wodociągu gminnego 
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1.2 EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Budynek wybudowany został w latach 70-tych XX wieku. W obecnym stanie spełnia on 

wymagania z zakresu art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. a, b, c, d, e, f, g Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (tj. poz. 290 z 2016r.) tj:  

 Nie są zauważalne efekty mogące powodować przekroczenie stanu granicznego nośności 

lub użytkowalności konstrukcji; 

 Obiekt spełnia wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. 

 Obiekt spełnia wymagania w zakresie higieny zdrowia i środowiska. 

 Obiekt na parterze budynku dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych: 

zastosowane są w nim drzwi o odpowiednim świetle przejść, w miejscach zmiany 

kierunku ruchu zapewniono stosowną powierzchnię manewrową, wyposażony jest w 

podjazd umożliwiający komunikację z pomieszczeniami na parterze. 

 Z zakresu ochrony przed hałasem, zarówno pomieszczenia wewnątrz jak i przestrzeń na 

zewnątrz budynku jest odpowiednio odizolowana; hałas tłumiony będzie poprzez 

przegrody (ściany, stropy, stolarka, okienna oraz drzwiowa), nie zostaną zatem 

przekroczone dopuszczalne normatywy dla najbliższej zabudowy chronionej; 

 Przegrody będą odpowiednio zaizolowane – termomodernizacja obiektu według 

odrębnego opracowania. 

 Przedmiotowy obiekt nie wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych 

 

1. Formalna podstawa opracowania  

 inwentaryzacja budynku,  

 wizja lokalna w obiekcie,  

 informacje od użytkownika 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. poz. 290 z 2016r. z póź. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(tj. poz. 1422 z 2015r.)  

 

W opracowaniu uwzględniono normy:  

 PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.” 

 PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.” 

 PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.” 

 PN-80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.” 

 PN-77/B-02011 + Az1:2009 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

wiatrem.” 

 PN-B-03002: 1999 + Az1 + Az2 „Konstrukcje murowe niezbrojone. 

Projektowanie i obliczanie.” 

 PN-B-03002: 2007 „Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.” 

 PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.” 

 PN-81/B-03150/00 do 03 „Konstrukcje z drewna i materiałów 

drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. (…).” 

 PN-B-03150: 2000 + Az1 + Az2 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
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 i projektowanie.” 

 PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 

 PN-B-03264: 2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.” 

2. Zakres opracowania opinii 

Ekspertyza (ocena techniczna) zakresem obejmuje lokal pod planowaną zmianę sposobu 

użytkowania.  

3. Opis stanu istniejącego  

Budynek dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Przykryty dachem płaskim. 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany z ceramiki ze stropami 

żelbetowymi – typu „Żerań”. Stropy oparte na ścianach osłonowych oraz wewnętrznych 

nośnych. Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach fundamentowych. 

 

4. Ocena stanu technicznego budynku  

Dokonano oględzin stanu technicznego głównych elementów konstrukcyjnych budynku tj. 

ścian i ław fundamentowych, ścian nośnych, stropów, kominów, nadproży okiennych i 

drzwiowych oraz konstrukcji dachu.  

 W przypadku elementów: ścian fundamentowych, ścian nośnych,  kominów, 

nadproży okiennych i drzwiowych, konstrukcji dachu, stropów, schodów, nie 

stwierdzono uszkodzeń, pęknięć i zarysowań konstrukcyjnych mających wpływ na 

bezpieczeństwo użytkowania budynku. 

5. Wnioski  

Projektowana inwestycja polegająca na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części 

budynku usługowo-handlowego na usługowo-handlowo-mieszkalny (wydzielenie lokalu 

mieszkalnego) wraz z przyjętymi w niej rozwiązaniami nie wpłynie na zwiększenie 

naprężeni konstrukcji, wykonanie zgodnie z dokumentacją nie stwarzać będzie zagrożenia 

dla bezpieczeństwa użytkowników istniejącego obiektu, przedmiotowa inwestycja nie 

wpłynie również na stan podłoża gruntowego. 

 






















