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PROJEKT BUDOWLANY 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

 
 

TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA 1 PIĘTRA W BUDYNKU ODDZIAŁU 
BANKU NA PRZEDSZKOLE, KATEGORIA OBIEKTU: XVII 
(usługi), IX (przedszkole). 

 
 
ADRES: UL. WOJSKA POLSKIEGO 50, DZ. GEOD. NR EWID.:  

1796/3, 1796/4, 1796/5, OBRĘB GRAJEWO, GMINA 
GRAJEWO 
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SPIS   ZAWARTOŚCI   PROJEKTU: 
 

I. STRONA TYTUŁOWA 
II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
III. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE: 
 

1. Kopie uprawnień. 
2. Zaświadczenia o przynależności do Izb. 
3. Oświadczenie architekta  
4. Informacja BIOZ 
 

IV. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 
B. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

V. PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY    
 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 
C. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 
 
 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA   skala 1/100 
 RZUT PIĘTRA - INWENTARYZACJA   skala 1/100 
 RZUT PIĘTRA – PROJEKT      skala 1/100 

 
 
 

 

 

VI. SCHEMAT INSTALACJI SANITARNYCH 
 

 

VII. SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
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       Ełk, 06.2019 r. 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA 

 
 
 
 

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, tekst 
jednolity (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) 
-oświadczam że:  

projekt budowlany  sporządzony dla: 
 
     MODERN SCHOOL SZKOŁA JĘZYKOWA EWELINA 

RUTKOWSKA, ul. TUWIMA 18/1, 19-300 EŁK 
 

Przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania 1 piętra w budynku oddziału 
banku na przedszkole, ul. Wojska Polskiego 50, dz. geod. nr ewid.: 1796/3, 
1796/4, 1796/5, obręb Grajewo, gmina Grajewo; został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 

BRANŻA:                    Architektura 

PROJEKTANT:   mgr inż. arch. TOMASZ TRUCHAN  
  NR UPR. BŁ-PdOKK/95/2007 

 
 
 
BRANŻA:                   Instalacje sanitarne 

PROJEKTANT:  mgr inż.  KAROL KOZICKI                                        
                       NR UPR. WAM/0070/POOS/09 

 
 
 

BRANŻA:                   Instalacje elektryczne 

PROJEKTANT:   mgr inż. MARCIN GRZESIUKIEWICZ 
     NR UPR. PDL/0154/POOE/10 
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19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 71A, NIP 848-164-69-02, tel. 691 728 724, e-mail: 

tomasz.truchan@wp.pl 

 

 

INFORMACJA  BIOZ 

 

DOTYCZY  BEZPIECZEŃSTWA I   OCHRONY  ZDROWIA  
PODCZAS  REALIZACJI  INWESTYCJI 

 
 
 

TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
1 PIĘTRA W BUDYNKU ODDZIAŁU BANKU NA 
PRZEDSZKOLE, KATEGORIA OBIEKTU: XVII (usługi), IX 
(przedszkole). 

 
ADRES:   UL. WOJSKA POLSKIEGO 50, DZ. GEOD. NR EWID.: 

     1796/3, 1796/4, 1796/5, OBRĘB GRAJEWO, GMINA 
GRAJEWO 

  
INWESTOR:  MODERN SCHOOL SZKOŁA JĘZYKOWA EWELINA 

RUTKOWSKA, ul. TUWIMA 18/1, 19-300 EŁK  
 

 
 
 
BRANŻA:                    Architektura 

PROJEKTANT:   mgr inż. arch. TOMASZ TRUCHAN  
  NR UPR. BŁ-PdOKK/95/2007 

 
WSPÓŁPRACA:    mgr inż. arch. Paula Wyszomierska - Filimoniuk 
 
 
 
BRANŻA:                   Instalacje sanitarne 

PROJEKTANT:  mgr inż.  KAROL KOZICKI                                        
                       NR UPR. WAM/0070/POOS/09 

 
 
 

BRANŻA:                   Instalacje elektryczne 

PROJEKTANT:   mgr inż. MARCIN GRZESIUKIEWICZ 
     NR UPR. PDL/0154/POOE/10 
 
 
 
 
 
 

DATA  WYKONANIA: CZERWIEC 2019 
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 OPIS  TECHNICZNY 

Do  Informacji  Bioz,  projektu przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania 1 
piętra w budynku oddziału banku na przedszkole, ul. Wojska Polskiego 50, dz. 
geod. nr ewid.: 1796/3, 1796/4, 1796/5, obręb Grajewo, gmina Grajewo. 

-Ustawa z 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202 z 
późniejszymi zmianami art. 20, pkt. 1b) - Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 
23. 06. 2003 roku w sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ 

1. Obiekty  istniejące podlegające rozbiórce: 

Nie występują. Istniejący budynek zlokalizowany na działce nr 1796/3, 1796/4, 
1796/5 – do zachowania. 
 

2. Zakres  robót  i kolejność realizacji  
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kondygnacji zlokalizowanej na 1 
piętrze, celem zmiany sposobu jej użytkowania na przedszkole.  
 
Budynek istniejący wykonany w technologii tradycyjnej – murowanej, 
przebudowa również w technologii tradycyjnej. Zakres i specyfika robót  
zasadniczo nie wykracza poza standardy  obowiązujące przy realizacji tego 
typu obiektów i robót.  
Zakres realizacji obiektu obejmuje: 
-wyburzenie ścian istniejących wskazanych w projekcie, 
-pobudowanie ścian wskazanych w projekcie, 
-wykonanie przyłącza sanitarnego, 
-wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej 
-wykonanie wyposażenia instalacyjnego i technologicznego. 

 
Kolejność realizacji obiektów należy ustalić poprzez konsultację z projektami branży 
architektonicznej i konstrukcyjnej obejmującą autorów dotyczących obiektu 
nowoprojektowanego. 

3. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa      
i zdrowia ludzi. 

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. 

4. Przewidywanie zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 

Nie przewiduje się specjalnych zagrożeń podczas prowadzenia robót budowlanych. 
Zagrożenia mogące wystąpić: 

a) Uderzenie przez przemieszczane przedmioty 

b) Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi 

c) Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu 

d) Kontakt z przedmiotami gorącymi 

e) Porażenie prądem elektrycznym 

f) Zachlapanie oczu 

g) Zaprószenie oczu 

h) Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie 

i) Najechanie przez środki transportu 

j) Uderzenie o nieruchome przedmioty 

k) Rozerwanie się tarczy 

l) Hałas 

m) Urazy kręgosłupa 
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5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych. 
Wydzielić i oznakować należy: 

- strefy niebezpieczne z uwagi na możliwość spadania przedmiotów 
- wykopy i zagłębienia, 
- strefy pracy maszyn i urządzeń. 

Wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich wystąpienia 
oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. W tym celu stosować tablice, taśmy i szarfy 
ostrzegawcze oraz informację słowną. 
 

6. Instruktaż pracowników. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót wymienionych jako szczególnie niebezpieczne 
należy przeprowadzić instruktaż pracowników i każdorazowo omówić zasady 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
 
W tym celu należy organizować odprawy robocze i instruktaż stanowiskowy. Ponadto 
prowadzić wzmożony nadzór a wykonywanie powierzyć sprawdzonym i doświadczonym 
pracownikom. 
 
Należy sprawdzać stosowanie przez pracowników przydzielonych środków ochrony 
indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rękawice ochronne, linki 
szelki zabezpieczające a także asekurację przez osoby towarzyszące. 
 
Instruktaż pracowników należy przeprowadzić przed przystąpieniem do: 

- utrudnionych robót fundamentowych 
- wszystkich robót na wysokości powyżej 5m. 

Zabezpieczenie wykopów oraz odpowiednio rusztowań wykonać zgodnie z przepisami. 
 

7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Należy uwzględnić sposób przechowywania zwłaszcza preparatów z obszaru tzw. 
Chemii budowlanej na wskazane w instrukcji temperatury magazynowania. 
Preparaty niebezpieczne jak gazy techniczne przechowywać w pomieszczeniach 
chronionych i dozorowanych. 
 

8. Środki techniczne i organizacyjne w strefach szczególnego zagrożenia. 
Zapewnić bezpieczna i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii poprzez: 

- określić miejsca i sposób oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych, 
- zgromadzić na placu budowy podstawowy sprzęt p. poż., 
- posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy. 

 
9. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentów. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych (dziennik budowy, dokumenty 
dopuszczenia do eksploatacji  urządzeń) winno być w pomieszczeniu kierownika 
budowy. 
 
Na budowie obowiązują ponadto standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia 
spraw socjalno- bytowych.  
 

 
Sporządził: 

 
mgr inż. arch. Tomasz Truchan 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Położenie inwestycji: 

Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania 1 piętra w budynku 
oddziału banku na przedszkole, ul. Wojska Polskiego 50, dz. geod. nr ewid.: 
1796/3, 1796/4, 1796/5, obręb Grajewo, gmina Grajewo. 
 

2. Inwestor: 
MODERN SCHOOL SZKOŁA JĘZYKOWA EWELINA RUTKOWSKA, ul. 
TUWIMA 18/1, 19-300 EŁK 
 

3. Autor projektu: 
mgr inż. arch. Tomasz Truchan 
19-300 Ełk ul. Wojska Polskiego 71A  
upr. BŁ-PdOKK/95/2007 
Tel. 691 728 724 
 

4. Podstawa opracowania: 
- Decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez burmistrza miasta Grajewo,  
- inwentaryzacja, 
- dokumentacja archiwalna, 
- umowa z inwestorem. 
 

5. Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części 
istniejącego budynku oddziału banku, zlokalizowanego w Grajewie na dz. geod. nr 
ewid.: 1796/3, 1796/4, 1796/5. Zakres przebudowy obejmuje: 
- zmianę sposobu użytkowania 1 piętra w budynku objętym opracowaniem z 
pomieszczeń biurowych i szkoły językowej na przedszkole 
- wydzielenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych na potrzeby przedszkola 
- wydzielenie zaplecza kuchennego na potrzeby przedszkola 
- wydzielenie pomieszczeń administracyjnych na potrzeby przedszkola 
- wydzielenie sal dydaktycznych na potrzeby przedszkola 
- projekt wentylacji grawitacyjnej z zastosowaniem turbowentów 
- wydzielenie placu zabaw 
 
Zakres prac obejmuje dostosowanie instalacji wewnętrznych elektrycznych, wodno – 
kanalizacyjnych, wentylacji, ogrzewania. 
Projektuje się wydzielenie placu zabaw, pozostała część zagospodarowania 
pozostaje bez zmian. 
 

6. Stan istniejący: 
Działki geod. nr ewid.: 1796/3, 1796/4, 1796/5, położone są w miejscowości 
Grajewo, w gminie Grajewo.  
Istniejący stan zagospodarowania: 
W chwili obecnej na działkach nr 1796/3, 1796/4, 1796/5 znajduje się budynek 
oddziału 1 PKO BP, w którym parter zaadaptowano na cele bankowe, na 1 piętrze 
znajdowały się pomieszczenia biurowe oraz szkoła językowa. Wejście główne 
zlokalizowane od strony ulicy Wojska Polskiego, prowadzą do niego schody oraz 
pochylnia. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Budynek 
wyposażony został w przyłącze elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne. 
Budynek jest podpiwniczony. Zapewniono dostęp do drogi publicznej oraz wskazano 
miejsce do gromadzenia odpadów stałych. Przed budynkiem znajdują się istniejące 
stanowiska postojowe od strony ulicy Wojska Polskiego, istnieje także miejsce dla 
osób z niepełnosprawnością. 
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7. Stan projektowany: 

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się zmian w zakresie zabudowy. Roboty 
budowlane ograniczają się jedynie do budynku objętego opracowaniem. Projektuje 
się zagospodarowanie części działki na plac zabaw, przynależny do projektowanego 
przedszkola. Z budynku na plac zabaw projektowane jest bezpieczne dojście, nie 
kolidujące z ruchem samochodowym. 
 

8. Wymogi ochronne 
Działka nie jest położona w strefie wymogów ochronnych. 
 

9. Ochrona  zabytków 
Działka nie jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej. 
 

10.  Wpływ  eksploatacji  górniczej 
Działka położona jest poza obszarem terenu górniczego. 
 

11.  Informacja o obszarze oddziaływania 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.        

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki                

i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 75, poz. 690), projektowana 

przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania 1 piętra w budynku istniejącym 

nie powoduje naruszenia wymagań odnośnie przesłaniania oraz 

nasłonecznienia budynków, o których mowa w §13 oraz §60 w/w 

rozporządzenia. Lokalizacja obiektu pozostaje bez wpływu na sąsiednie działki             

i obiekty na nich istniejące lub planowane. 

Obszar oddziaływania dla inwestycji zamyka się na terenie działek geod.                            
nr ewid.: 1796/3, 1796/4, 1796/5, obręb Grajewo, gmina Grajewo. 
 

12. Zgodność rozwiązań projektowych z zapisami Decyzji o warunkach 
zabudowy. 

 
Na teren inwestycji wydana została Decyzja o warunkach zabudowy wydana 
przez burmistrza miasta Grajewo. 
 
 
Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania jest zgodna z 
zapisami Decyzji o warunkach zabudowy. 
 
 
 
 

Sporządził: 
mgr inż. arch. Tomasz Truchan 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
Część opisowa - Architektura 

     
 

1. Położenie inwestycji: 
Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania 1 piętra w budynku 
oddziału banku na przedszkole, ul. Wojska Polskiego 50, dz. geod. nr ewid.: 
1796/3, 1796/4, 1796/5, obręb Grajewo, gmina Grajewo. 
 

2. Inwestor: 
MODERN SCHOOL SZKOŁA JĘZYKOWA EWELINA RUTKOWSKA, ul. 
TUWIMA 18/1, 19-300 EŁK 
 

3. Autor projektu: 
mgr inż. arch. Tomasz Truchan 
19-300 Ełk ul. Wojska Polskiego 71A  
upr. BŁ-PdOKK/95/2007 
Tel. 691 728 724 
 

4. Podstawa opracowania: 
- Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez burmistrza miasta Grajewo,  
- inwentaryzacja, 
- dokumentacja archiwalna, 
- umowa z inwestorem. 
 

5. Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części 
istniejącego budynku oddziału banku, zlokalizowanego w Grajewie na dz. geod. nr 
ewid.: 1796/3, 1796/4, 1796/5. Zakres przebudowy obejmuje: 
- zmianę sposobu użytkowania 1 piętra w budynku objętym opracowaniem z 
pomieszczeń biurowych i szkoły językowej na przedszkole 
- wydzielenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych na potrzeby przedszkola 
- wydzielenie zaplecza kuchennego na potrzeby przedszkola 
- wydzielenie pomieszczeń administracyjnych na potrzeby przedszkola 
- wydzielenie sal dydaktycznych na potrzeby przedszkola 
- projekt wentylacji grawitacyjnej z zastosowaniem turbowentów 
- wydzielenie placu zabaw 

 
6. PRZEZNACZENIE: 

 
6.1. Program użytkowy 

 

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pełni funkcję 
budynku kultury, nauki i oświaty. Istniejący budynek jest budynkiem niskim, o 
dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Obiekt posiada 
dachy płaskie. 

Roboty budowlane realizowane będą w 3 etapach: 

1) W pierwszym etapie projektuje się wydzielenie: 

- hol główny 
- toaleta dla niepełnosprawnych 
- zaplecze socjalne 
- toaleta pracownicza 
- sekretariat 
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- szatnia 1 / komunikacja 
- sala dydaktyczna 1 
- sala logopedyczna 
- sala kinowa 
- gabinet dyrektora 
- zmywalnia naczyń 
- pomieszczenie wydawania posiłków 
- sala dydaktyczna 2 
- toaleta 1 
- prysznic 
- toaleta 2 
- magazyn 
 

2) W drugim etapie projektuje się wydzielenie: 

- sala dydaktyczna 3 
 

3) W trzecim etapie projektuje się wydzielenie: 

- szatnia 2 / komunikacja 
- sala dydaktyczna 4 
 

Projektowana powierzchnia użytkowa kondygnacji wynosi: 486,01 m2. W 
pierwszym roku planowana jest realizacja etapu 1, kolejne etapy w latach 
następnych. Realizacja 1 etapu umożliwia dalsze funkcjonowanie istniejącej 
szkoły językowej. 

 

6.2. Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt: 

- W przedszkolu przewiduje się czas pobytu dziecka przekraczający 5 godzin 
dziennie oraz zapewnia się leżakowanie. Powierzchnia każdego 
pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt wynosi co najmniej 16m2, 
a na każde kolejne dziecko wynosi 2,5m2 

- Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 3,00m 

- W pomieszczeniach zapewnione jest oświetlenie pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien, liczonej w 
świetle ościeżnic do powierzchni podłogi wynosi 1:8 

- Nie przewiduje się pobytu w pomieszczeniach powyżej 30 osób. 

 

6.3. Pomieszczenia higieniczno – sanitarne 

- zapewniona została jedna miska ustępowa i jedna umywalka na nie więcej 
niż 15 dzieci 

- pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla dzieci wyposażone zostały w 
brodzik 

- węzeł sanitarny pracowniczy wyposażony został w 1 kabinę ustępową oraz 
1 umywalkę 

- pomieszczenia higieniczno – sanitarne dzieci przeznaczone są do 
wspólnego użytku chłopców i dziewczynek 

-  należy zapewnić miejsce do higienicznego przechowywania przyborów 
toaletowych i ręczników dzieci 
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- sprzęt i środki utrzymania czystości przechowywane będą w pomieszczeniu 
0/17 magazyn i będą zabezpieczone przed dostępem dzieci 

- temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych 
użytkowanych przez dzieci wynosi od 35 do 40 st. C. 

- projektowana jest centralna regulacja ciepłej wody 

- projektowana jest wentylacja mechaniczna 

 

6.4. Zatrudnienie i czas pracy: 
 
W systemie 1 zmianowym zatrudnione będą: 
- nauczycielki – 2 na każde 20 dzieci (etap 1: 2 kobiety, etap 2: 2 kobiety, 
etap 3: 1 kobieta) 
- pomoc nauczyciela - 1 na każde 40 dzieci (etap: 1 kobieta, etap 2: 1 
kobieta, etap 3: 1 kobieta) 
- osoby sprzątające – 2 kobiety 
- pracownicy biurowo – administracyjni – 2 kobiety 

 
W sumie zatrudnionych będzie 12 kobiet. 
 
6.5. Żywienie dzieci 
- dietę dzieci zapewniać będzie zewnętrzna firma cateringowa 
- w obrębie przedszkola wydzielono pomieszczenia: 
a) pomieszczenie wydawania posiłków 
* wyposażone w szafę przelotową, ułatwiającą transport naczyń brudnych i 
czystych do zmywalni 
b) zmywalnia 
* w zmywalni odbywać się będzie zmywanie naczyń i sztućców użytkowanych 
wyłącznie przez dzieci. Pojemniki po jedzeniu, sztućce oraz naczynia 
wykorzystywane do nakładania żywności zwracane będą firmie cateringowej 
w postaci brudnej i zwracane czyste.  
* naczynia użytkowane przez dzieci myte będą w zmywarce przeznaczonej 
wyłącznie do tego celu. 
* nie przewiduje się lokalizowania lodówki na próbki jedzenia, wyposażenie to 
zapewnione będzie przez firmę cateringową. 

 
6.6. Charakterystyczne parametry techniczne – zestawienie powierzchni 
i kubatura 

 
-  pow. zabudowy istniejącego budynku                     8 312 m² - bez zmian 

-  powierzchnia użytkowa parteru                                   678,85 m2– bez zmian 

- powierzchnia użytkowa 1 piętra     486,01 m2 - zmiana 

- kubatura całość                                                        ~4096,25m3 – bez zmian 

-   kubatura 1 piętra                                                       1754,22m3 – bez zmian 

-  wysokość budynku                                                         ~7,94m-bez zmian 

-  długość i szerokość                                     43,21m x 24,40m – bez zmian 

-  kąt nachylenia połaci dachowej                                               0° - bez zmian 

-  ilość kondygnacji nadziemnych                                   2 – bez zmian 

 

7. ARCHITEKTURA 
 

7.1.  Forma obiektu 
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Istniejąca forma obiektu nie ulega zmianie. 

 
7.2.  Funkcja obiektu 

 
W wyniku przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zmieniona zostaje 
funkcja 1 piętra budynku objętego opracowaniem. Obecnie pomieszczenia te 
użytkowane są jako pomieszczenia biurowe oraz szkoła językowa. Podczas 
realizacji pierwszego etapu nienaruszona zostanie funkcja szkoły językowej. 
Projekt obejmuje pierwszym etapem pomieszczenia biurowe, w obrębie 
których projektowane są zmiany w układzie funkcjonalnym przestrzeni, 
likwidacja wskazanych ścian oraz wymurowanie ścian projektowanych. Drugi 
etap obejmuje swoim zakresem wydzielenie trzeciej sali dydaktycznej 
poprzez usunięcie wskazanych ścian istniejących, a tym samym likwidację 
funkcji szkoły językowej z tego pomieszczenia. W trzecim etapie planuje się 
realizację czwartej sali dydaktycznej, drugiej szatni obsługującej przedszkole 
oraz usunięcie funkcji szkoły językowej. 
 
Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania zaprojektowano w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań podstawowych oraz bezpieczeństwa 
konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 
odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Zaprojektowano warunki 
użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania                     
i wentylacji. 
 
7.3. Dostępność dla osób z niepełnosprawnością 
 
Obiekt dostosowano dla osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy głównym wejściu do 
budynku znajduje się istniejące miejsce postojowe oznakowane dla osób 
niepełnosprawnych o wymiarach 3,60x5m. Na każdy poziom budynku 
zapewniono bezstopniowy dostęp przez drzwi zewnętrzne. Jedna z toalet 
zostanie wyposażana w przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
wyposażenie: miskę ustępową, umywalkę, system pochwytów, lustro oraz 
przestrzeń manewrową 150x150cm. Do komunikacji wewnętrznej obiekt 
wyposażony jest w istniejące mobilne urządzenie tzw. schodowłaz.  
 

 
8. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

 
8.1.  Warunki posadowienia 

Istniejące, bez zmian, nie projektuje się zmian w zakresie zabudowy. 

 

8.2. Ściany wewnętrzne           
 
Ściany wewnętrzne projektowane wykonane z gazobetonu o grubości 8 cm. 
Obudowa osobnej strefy pożarowej – klatki schodowej na parterze oraz 1 
piętrze o odporności ogniowej REI60. 

 

8.3.   Izolacje wodochronne 
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Istniejące, bez zmian. 

 
8.4.   Izolacje termiczne –ocieplenie 

 
Istniejące, bez zmian. 

 
8.5. Nadproża okienne i drzwiowe 

 
Nadproża okienne istniejące, bez zmian. 
W ścianach gr. 8cm zaprojektowane nadproża z prefabrykowanych belek  
L-19.  

 
8.6. Strop, wieńce, słupy  

 
Istniejące, bez zmian. 

 
8.7. Dach 

 

Istniejący dach płaski, bez zmian. 

 

8.8.   Pokrycie dachu 
 

Istniejące, bez zmian. 

 
8.9. Kominy i kanały wentylacyjne 

 
Kominy istniejące, bez zmian. Projektowana jest wentylacja mechaniczna 
grawitacyjna pomieszczeń na pobyt ludzi z zastosowaniem turbowentów oraz 
wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych. 

 
8.10. Okna 

 
Okna istniejące, bez zmian. Okna, w których parapet znajduje się niżej niż na 
wysokość 85 cm od podłogi, wyposażyć w balustradę ochronną. Okna, w 
których odbywać się będzie leżakowanie należy wyposażyć w rolety 
zaciemniające okna. 
 
8.11. Drzwi wewnętrzne.  

 
- wewnętrzne w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz do 
pomieszczeń zaplecza kuchennego – obiektowe laminowane HPL , gładkie, 
rozwierane,  wyposażone w samozamykacze lub otwierane na zewnątrz kat 
180st. i kratki wentylacyjne - zgodnie z rysunkami;  
- Drzwi ppoż. EI30 główne prowadzące z holu głównego na teren przedszkola 
– przeszklone,  wyposażone w samozamykacz i odbojnice, drzwi ppoż. EI30, 
stanowiące drugie wyjście ewakuacyjne stalowe pełne.   
- Drzwi do toalety dla osób z niepełnosprawnością oraz do zaplecza 
socjalnego – ppoż. stalowe pełne EI30. 
- drzwi wychodzące na korytarz – otwierane do 180 st., nie zawężające drogi 
ewakuacyjnej 
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- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt do 3 osób 
min. 80 cm w świetle przejścia, wszystkie pozostałe drzwi o szerokości min. 
90 cm w świetle przejścia. 
 
8.12. Elewacje 
 
Istniejące, bez zmian.  

 
8.13. Wykończenie wnętrza 

 
- Projekt budowlany obejmuje możliwość indywidualnego wykańczania         
wnętrza.  
- Pomieszczenia przeznaczone do leżakowania dzieci wyposażyć w szafy, 
umożliwiające odpowiednie, higieniczne przechowywanie pościeli oraz 
leżaków. Pościel i leżaki należy wyraźnie oznakować, w sposób umożliwiający 
identyfikację dziecka. 
- W pomieszczeniu 0/5 zapewniono szafę do przechowywania odzieży 
wierzchniej osób wykonujących pracę w punkcie przedszkolnym, przed szafą 
zapewniono 0,5m2 wolnej podłogi na każdego pracownika najliczniejszej 
zmiany. 

 
-zaleca się nadzór autorski przy realizacji obiektu szczególnie ze      
względu na wystrój wnętrz oraz opracowanie projektu wnętrz. 

 
8.14. Tynki wewnętrzne: 

 
Projektuje się tynki cementowo-wapienne kat.III. Projektuje się dwukrotne 
szpachlowanie gładziami szpachlowymi powierzchni przeznaczonych pod     
malowanie. 

 
8.15. Posadzki 

 
W projektowanych pomieszczeniach projektuje się położenie: terakoty na                 
kleju wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz linoleum lub wykładziny. 

 
8.16. Okładziny ścian 

 
- Ściany w pomieszczeniach mokrych należy wykończyć materiałami 
zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz 
materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków 
dezynfekcyjnych. Projektuje się wyłożenie ścian glazurą, w pomieszczeniach 
mokrych, do wysokości minimum 200 cm od poziomu posadzki; w 
pozostałych pomieszczeniach ściany malowane farbami akrylowymi. 
- Ściany stanowiące obudowę drogi ewakuacyjnej (klatki schodowe) wykonać 
w odporności ogniowej REI60. 
 
8.17. Sufity 

 
Sufity podwieszane kasetonowe istniejące, bez zmian, na wysokość 3,00 m. 

 
8.18. Grzejniki: 
 
W pomieszczeniach na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania 
należy umieścić osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z 
elementem grzejnym. 
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9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 
1. Klasyfikacja budynku – budynek niski w części ZLII. 
2. Strefy pożarowe: 
1 strefa – ZL II – 1 piętro budynku o pow. 486,01 m2,  
2 strefa – ZL III – parter o pow. 678,85 m2 + piwnica 
3. Odporność pożarowa budynku i jego części - C klasa  
 
4a. Odporność ogniowa elementów budowlanych dla C klasy: 
- główna konstrukcja nośna – R60, 
- schody – R60, 
- strop – REI 60,  
- ściana zewnętrzna – EI60, 
- ściana wewnętrzna – EI60, 
- drzwi – EI30 
 
5. Obudowa ewakuacyjnej klatki schodowej: 
- główna konstrukcja nośna – R60, 
- schody – R60, 
- strop – REI 60,  
- ściana – EI60, 
- drzwi do pomieszczeń – EI30 
 
6. Odporność ogniowa biegów i spoczników R60, 
7. Stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy bud. NRO, 
8. Obudowa klatek schodowych REI60 (wełna mineralna), 
Strop nad klatką schodową – REI60, 

10. Warunki ewakuacji: 

długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnej 

wielkości 40m. Przejścia posiadają szerokość min.1,4m. 

11. Dojścia ewakuacyjne: 

- szerokość wyjść z budynku z kierunku klatek schodowych wynosi 

min.1,2m, dopuszcza się drzwi dwuskrzydłowe z których jedno 

skrzydło posiadać będzie szerokość min. 0,9m. Drzwi te otwierają się 

na zew. budynku. 

- szerokość użytkowa biegów ewakuacyjnych klatek schodowych 

wynosi co najmniej 1,2m, a spoczników co najmniej 1,5m. 

13. Budynek wyposażony będzie w p.poż. wyłączniki prądu zlokalizowane przy 

wejściach do budynku wg proj. Elektrycznego, 

14. Instalacja odgromowa wg PN-EN (obowiązkowa). 

15. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej nieoświetlonej 

światłem naturalnym– wg PN-EN 1838,wg projektu wykonawczego inst. 

elektr. 
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16. Sprzęt gaśniczy – wg standardu: 1 jedn. sprzętu gaśniczego o masie środka 

gaśniczego 2kg lub 3dm3 na każde 100m2 pow. Stefa poż. 1.  

17. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

20l/s zapewniają dwa projektowane hydranty DN25 

18. Droga pożarowa istniejąca o szerokości min. 4m, utwardzona przebiegająca 

w odległości od 5 do 15 m od budynku wzdłuż jego dłuższego boku. 

19. Wyjścia ewakuacyjne (główne) z budynku połączone z drogą ewakuacyjną 

chodnikiem o szer. co najmniej 1,5m o długości nie przekraczającej 50m. 

W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem oraz nie występują strefy 

zagrożenia wybuchem. 

20. Projektuje się grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej poprzez 

klapę dymową umieszczoną w stropodachu na wysokości holu głównego 

oraz drzwi wychodzące na zewnątrz budynku otwierane za pomocą 

siłowników. 

21. Projektuje się instalację alarmową, wg. Projektu wykonawczego instalacji 

elektrycznej. 

 
10.  INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE  

 
10.1. Instalacje wodociągowe - dane ogólne 

 
Ujęcie  z sieci wodociągowej, na warunkach zarządcy sieci (wg oddzielnego 
opracowania). 

 
10.2. Przewody 

 
Projektuje się wykonanie instalacji wewnętrznej  wody zimnej i ciepłej, z 
rur PE-Xc ( polietylen sieciowany), łączonych za pomocą złącz 
zaciskowych ( pierścień pełny), z zastosowaniem kształtek mosiężnych.  
 
W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się 
zastosowanie złączek metalowych gwintowanych do uszczelnienia 
łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową. Rury 
wodociągowe układane w posadzce należy montować w karbowanych 
rurach osłonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur należy 
przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od 
ciśnienia roboczego. W miejscach przejść przez ściany i stropy, projektuje 
się stosowanie przepustów w gąbczastej izolacji. Wszystkie przewody 
rozprowadzające (woda zimna, c.w.u.), prowadzone na ścianach i w 
bruzdach, należy zaizolować kształtkami z pianki poliuretanowej, o 
grubości izolacji 9 mm. 
Uwaga: 
połączenie pieca z instalacją wody zimnej i ciepłej należy wykonać 
przewodem z rur stalowych ocynkowanych z zastosowaniem łączników 
gwintowanych - alternatywnie dopuszcza się wykonanie instalacji 
wodociągowej (gdzie jest to możliwe) z rur miedzianych, stalowych 
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ocynkowanych lub rur polipropylenowych łączonych przy użyciu kształtek 
zgrzewanych. j -średnice przewodów podano w wartościach nominalnych. 
 
Projektowana jest centralna regulacja ciepłej. 
 

10.3. Hydranty 
 
Do wewnętrznego gaszenia pożaru projektuje się w budynku instalację 
ppoż. Hydrantową nawodnioną wymiarowaną w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 
W pomieszczeniu kotłowni, następuje rozdział instalacji wodnej na 
instalację wody użytkowej oraz instalację p.poż. Na instalacji hydrantowej 
projektuje się zawór antyskażeniowy typu EA wraz z armaturą odcinającą. 
Lokalizacja hydrantu na podstawie rysunków architektury. 
W budynku projektowana jest nawodniona instalacja hydrantowa. 
Zaprojektowano dwa hydranty Φ25, lokalizacja szafek hydrantowych 
przedstawiona wg graficznej części opracowania. 
Szafka hydrantowa z hydrantem Φ25 wyposażona  w prądownicę i wąż 
półsztywny o długości 30m. 
Nominalny zasięg poziomy dla hydrantów Φ25 wynosi 28m – 
zastosowanie odcinka węża o długości 25 m. 
Wydajność obliczeniowa jednego hydrantu Φ25 wynosi 1,0 dm3/s. 
W celu zabezpieczenia przed zagniwaniem wody w instalacji należy 
przewidzieć czasowe płukanie co 2 miesiące. 
 

10.4. Instalacja kanalizacyjna. 
 
Projektuje się przedłużenie istniejącego pionu kanalizacyjnego, 
zlokalizowanego w kondygnacji piwnicznej na wysokość 1 piętra, celem 
przyłączenia projektowanych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 
 

11. INSTALACJE I URZĄDZENIA GRZEWCZE 
 

11.1. Instalacja centralnego ogrzewania - dane ogólne. 
 

Źródło ciepła istniejące, bez zmian. 
 

11.2. Przewody. 
 

Czynnik grzejny rozprowadzany będzie do poszczególnych grzejników 
przewodami z rur PE z osłoną antydyfuzyjną, przeznaczonych do złącz 
zaciskowych z pierścieniem pełnym. Rury te stosowane są do pracy 
ciągłej w temp. 95°C i ciśnieniu 0,6 Mpa. Projektuje się prowadzenie rur 
PE w posadzce, systemem "rura w rurze", tzn. rura PE w rurze osłonowej 
PESZEL. Rura osłonowa prowadzona w posadzce będzie zabetonowana 
po montażu. Należy unikać układania rur w linii prostej, stosując łagodne 
łuki co będzie dawało efekt samokompensacji. Alternatywnie można 
prowadzić rury, tam gdzie jest to możliwe, w listwie przypodłogowej. 
 

11.3. Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinająca: 
 

Jako elementy grzejne przewiduje grzejniki stalowe, płytowe, typ 11 i 22 z 
zaworem grzejnikowym i głowicą termostatyczną oraz ręcznym zaworem 
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odpowietrzającym. W łazienkach proponuje się zamontowanie grzejników 
drabinkowych. W pomieszczeniach na pobyt dzieci na grzejnikach 
centralnego ogrzewania należy umieścić osłony ochraniające przed 
bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. 

 
11.4. Zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania i do przygotowania c.w.u. 

 
Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla c.o. wykonano przy założeniu: 
- strefa klimatyczna V tz = -22°C 
-ogrzewanie bez przerwy z osłabieniem w nocy 
-ogrzewanie konwekcyjne 
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Qco = 6298 W 
Wskaźnik zapotrzebowania ciepła: 
-na m2 powierzchni ogrz. -48,8 W /m2 
-na m3 kubatury ogrz. -19,1 W /m3 
 

12. INSTALACJE I URZĄDZENIA WENTYLACYJNE 
 

12.1. Wentylacja wywiewna i nawiewna: 
 

W pomieszczeniach na pobyt ludzi projektuje się wentylację grawitacyjną z 
zastosowaniem turbowentów. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych 
zastosować wentylację mechaniczną oraz drzwi z kratkami wentylacyjnymi 
o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0.022 m2 w dolnej części 
drzwi. Zaleca się wykonanie projektu instalacyjnego przez 
wyspecjalizowaną firmę. 

  
13. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 

 
13.1. Instalacja elektryczna-dane ogólne. 

 
Energia elektryczna doprowadzona jest z sieci elektroenergetycznej - 
istniejąca. Nowoprojektowane instalacje wykonać pod podłogowo z 
wyprowadzeniem bezpośrednio do odbiorników i urządzeń. 

 
13.2. Przewody: 

 
Instalacja oświetleniowa i gniazda wtykowe należy wykonać przewodami 
typu ADYt o przekroju żył 2,5 mm2 w tynku w zabezpieczeniu w  postaci 
rurek winylowych typu RVKL. Na rozgałęzieniach przewodów oraz na 
gniazdach i łącznikach zastosować puszki podtynkowe. 

 
13.3. Osprzęt 

 
W pomieszczeniach suchych zastosować osprzęt standardowy, w 
pozostałych (łazienka, kotłownia, kuchnia) –osprzęt szczelny. Gniazda 
wtykowe w pokojach instalować na wys. 15-30 cm od poziomu podłogi , w 
pozostałych (kuchnia, łazienka) na wys. 1,2 m. Należy zastosować system 
ochrony od porażeń poprzez uziemienie bolców w gniazdach wtykowych i 
połączenie metalowej obudowy poszczególnych urządzeń z przewodami 
zerowymi. Dodatkową ochronę od porażeń stanowi samoczynne szybkie 
wyłączanie zasilania. Wykonać zgodnie z PN-92/E-05009. 
 
Projektowana jest wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy 
spełniające normy oświetleń pomieszczeń do przebywania dzieci. 
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13.4. Osprzęt 

 

 Kategoria zagrożenia ludzi – ZL II 

 Klasa odporności pożarowej – C 
 

13.5. Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 
przeszkodowe. 

 
Dla dróg ewakuacyjnych zostanie zastosowane oświetlenie awaryjne 
zgodne z normami: 
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
PN-EN 60598-2-22-2004 „Wymagania dla opraw oświetlenia awaryjnego 
Oraz zostaną oznakowane tablicami informacyjnymi wyjścia i drogi 
ewakuacyjne zgodne z normą:  
PN-92/N01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  
 

 

 
 Sporządził: 
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