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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

1.1 DANE OGÓLNE 
 Inwestor  

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE, 
UL. ŚMIDOWICZA 69, 81 – 127 GDYNIA 

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
 Przedmiotem opracowania jest „Remont lokalu w budynku Akademickiego Ośrodka 
Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy, ul. Leśna 26, 89-632 Brusy 
zlokalizowanego na działkach 20/3 i 20/5, gmina Brusy obr. ewid. Męcikał 220202_5.0015.” 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Inwestorem  
 Dokumentacja fotograficzna lokalu, 
 Wizja lokalna, 
 Inwentaryzacja istniejącego lokalu, 
 obowiązujące normy i przepisy w tym techniczno-budowlane, 
 Istniejące przyłącze energetyczne 
 Uzgodnienia z Inwestorem. 

1.4 DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA STANU ISTNIEJĄCEGO. 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 Działki na których położony jest zespół ośrodka szkoleniowego  Akademii Marynarki 
Wojennej w Czernicy położny na północnym brzegu jeziora Kosobudno w gminie Brusy , powiat 
Chojnicki. Teren jest nieznacznie nachylony w kierunku południowym w kierunku jeziora i jego 
brzegów. Na terenie zlokalizowana jest zabudowa istniejąca w postaci budynku głównego w 
którym znajduje się lokal będący przedmiotem opracowania oraz 4 budynki  towarzyszące w 
postaci trzech pawilonów mieszkalnych oraz budynku zaplecza gospodarczego dla zespołu. Na 
działce zlokalizowanych jest również  kilka  domków letniskowych w technologii drewnianej, które 
również nie są przedmiotem tego opracowania. 
 Budynek,  w którym znajduje się lokal , jest wyposażony w przyłącze energetyczne, wodno 
kanalizacyjne. Istniejące przyłącza są wystarczające do obsługi planowanej inwestycji. 

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
W ramach opracowania nie przewiduje się ingerencji w istniejące zagospodarowanie 

terenu.  

2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI  ZAGOSPODAROWANIA 
Działka ul. Leśna 26, 89-632 Brusy zlokalizowanego na działkach 20/3 i 20/5, gmina Brusy obr. 
ewid. Męcikał 220202_5.0015.”  
 
 
Bilans powierzchni działki. 
Lp. Nazwa Powierzchnia (m²) % Uwagi: 
1. Powierzchnia zabudowy 

obiektów istniejących 
1450 6,1 Bez uwag 

1.1 Powierzchnia budynku w którym 
znajduje się lokal 

 
698 

 
- 

 
- 

1.2. Powierzchnia projektowanej 
rozbudowy w tym 
termomodernizacji, dźwigu i 
klatki schodowej 

 
 
 

752 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

2. Istniejące utwardzenia terenu 450 1,9 - 
3. Istniejące tereny aktywne 

biologicznie - trawniki 
21673 92 Bez uwag 

5. Całkowita powierzchnia działki 23573 100  
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2.4 DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT 
BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA 
PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach obowiązującego planu miejscowego 
i nie znajduje się pod ochrona konserwatorską. 

2.5 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 
Nie dotyczy. 

2.6 INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 
ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI 
ODRĘBNYMI 

2.6.1  ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 Projektowany remont lokalu nie ma wpływu na istniejący stan środowiska w związku z tym,  
nie  będzie  stwarzał  zagrożenia  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia użytkowników w/w 
budynku i ich otoczenia. 

2.6.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 Po przeprowadzonej ocenie (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - 
tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z  późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) związanej z usytuowaniem 
budynku stwierdza się, że projektowy  budynku nie będzie oddziaływać na otaczające działki 
sąsiednie i nie narusza interesów osób trzecich. 

 
2.6.2.1 Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego 

 W związku z brakiem oddziaływaniem obiektu kubaturowego na sąsiednie działki nie 
przeprowadzono analizy zacieniania i przesłaniania działek sąsiednich (na podstawie §60 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z 
późniejszymi zmianami).  
 
W związku z  brakiem oddziaływania ww inwestycji nie może ona pogarszać warunków na 
sąsiednich działkach 
 

2.6.2.2 Analiza uwarunkowań formalno-prawnych  
 Biorąc pod uwagę Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 
75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami) stwierdza się, że planowana inwestycja nie wpływa 
swym zasięgiem na sąsiednie działki. 
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2.7 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 
Nie dotyczy. 

2.8  POWIERZCHNIA ZABUDOWY, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA I KUBATURA PROJEKTOWANEGO 
BUDYNKU 
- powierzchnia zabudowy – 698m ², co stanowi 6.1% pow. działki 
- całkowita powierzchnia użytkowa  –  1765m² - pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi 
- powierzchnia użytkowa  piwnic - 176,57 m² 
- kubatura brutto budynku – 4600m³ 
 
- wysokość budynku ok. 8,70  (budynek niski) – liczone o poziomu najniższego wejścia do budynku 
do najwyższego punktu. 
 
- dach wielospadowy płaski 
Powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836:1997 

3. PROJEKT WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY: 

3.1 PRZEZNACZENIE I PROGARM UŻYTKOWY LOKALU: 
 Zakresem opracowania objęty jest Remont pomieszczeń w budynku Akademickiego 
Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy, ul. Leśna 26, 89-632 Brusy 
zlokalizowanego na działkach 20/3 i 20/5, gmina Brusy obr. ewid. Męcikał 220202_5.0015 z 
przeznaczeniem na Messę. W związku z powyższym, poza koniecznymi  robotami budowlanymi 
planuje się w budynku zmianę wystroju i wyposażenia pomieszczeń poprzez zastosowanie nowych 
opraw świetlnych , okładzin ściennych, detali architektonicznych oraz wprowadzenie nowej jakości 
wykonania i odbioru wnętrza przez jego użytkowników. W związku z pracami przewiduje się 
zmianę wystroju pomieszczeń: 

 sali telewizyjnej , 

 sali głównej, 

 obecnie funkcjonującego baru,  

 zespołu sanitariatów towarzyszących – poza zakresem opracowania  ( sugeruje się 
odświeżenie istniejących sanitariatów poprzez dostosowanie standardu ich wykończenia do 
projektowanego wystroju) 

Parametry kubaturowo przestrzenne pozostają bez zmian. W ramach inwestycji przewiduje 
się realizacje zewnętrznych żaluzji automatycznych w oknie witrynowym elewacji 
wschodniej oraz markizy sterowanej elektryczne poprzez ślinik zewnętrzny na elewacji 
południowej. Zastosowane ww rozwiązania mają na celu moderacje  promieniowania 
słonecznego które w chwili obecnej stanowi poważny problem w aspekcie gospodarki 
energetycznej i zarządzanie bilansem cieplnym obiektu. 

3.1.1 TECHNOLOGIA KUCHNI I CHARAKTERYSTYKA. 
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Lokal przeznaczony na messę, wraz z zapleczem kuchennym w którym przewiduje się 
przygotowanie posiłków gotowych dostarczanych z zewnątrz. Posiłki będą magazynowane w 
lodówkach i zamrażarkach zlokalizowanych w kuchni. Odgrzewane przy pomocy kuchenki 
mikrofalowej, płyty indukcyjnej oraz pieca do pizzy ( wg rzutu). W ramach technologii kuchni 
przewiduje się zastosowanie dwóch zlewów jednokomorowych w tym jeden do mycia sprzętu 
wykorzystywanego do przygotowania ww. posiłków i  drugiego do mycia – ogólnego 
przeznaczenia. Wszystkie potrawy i napoje podawane będą w naczyniach jednorazowego użytku. 
W kuchni w części wejściowej przewiduje się lokalizacje szafki z przeznaczeniem na odzież 
ochronną. Sanitariaty przeznaczone dla jednoosobowego personelu obsługi kuchni zlokalizowane 
są w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu.  

Umywalka na potrzeby lady podawczej znajdować się będzie bezpośrednio w ladzie podawczej do 
messy.  

3.2  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH BUDYNKU 
Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 800,88m² (parter, 1 piętro,). 
Ponadto powierzchnia na poziomie piwnicy wynosi 176,57 m². 
 
3.2.1  ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKALU 
 
LP. NAZWA:    POSADZKA:  POWIERZCHNIA: 
0.1 MESSA     GRES   114,3m² 
0.2 ZAPLECZE KUCHENNE   GRES   27,4m² 
      RAZEM:  141,7m² 

3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA REMONTOWANEGO LOKALU: 

 Obiekt będący przedmiotem opracowania jest budynkiem dwukondygnacyjnym częściowo 
podpiwniczonym ze stropodachem niewentylowanym. Kształt obiektu zbliżony jest do litery L. 

Omawiany budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest budynkiem wolnostojącym  na 
działkach  20/3 i 20/5 zlokalizowanych przy ulicy Leśnej 26 w gminie Brusy. Został wzniesiony w 
latach 60-70 tych XX w.  
 
Lokal znajduje się na pierwszym piętrze wspomnianego budynku i jest połączony z tarasem 
zrealizowanym na buzonach nad kondygnacją 0. Przewiduje się funkcjonowanie lokalu całorocznie. 
Taras jest nieodłącznym elementem  lokalu i sezonie letnim stanowi jego przedłużenie 
funkcjonalne.  
 
 Ogólnie projekt przewiduje dostosowanie obiektu i jego parametrów technicznych do 
aktualnych potrzeb oraz zmianę klimatu wnętrza jak również jego prestiżu adekwatnie do statusu 
uczelni jakiej ma służyć.  
 
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 

 wyburzenie istniejących ścianek działowych,  
 wymianę stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem, 
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 wymianę dwóch okien w części południowej oraz wymianę witryny w oknie wschodnim, 
 realizację zabudowy meblowej w tym podłączenie umywalki w ladzie podawczej do 

istniejącego piony kanalizacyjnego w północno wschodnim rogu pomieszczenia, 
 zamknięcie otworów okiennych w części północnej w pasie odpowiadający lokalizacji 

nowego przesuniętego baru, na potrzeby ekspozycji oferty, 
 realizacje nowych okładzin ściennych w postaci boazerii – paneli ściennych modułowych  

wykonanych z płyty meblowej okleinowanej niepalnej lub dębowej fornirowanej 
zabezpieczonej do NRO zgodnie z projektem, 

 realizacje nowego oświetlenie wraz z nową tablicą rozdzielczą, 
 przesunięcie pionów instalacji ogrzewania w bruzdy w ścianie – ukrycie pionów; planowany 

zakres prac ma charakter estetyzujący, 
 realizacje przepierzeń wewnątrz przestrzeni lokalu w celu podniesienia walorów 

prywatności podczas odbywających się spotkań, 
 instalacje access pointa umożliwiającego dostęp do internetu dla osób będących gośćmi 

lokalu, 
 zainstalowanie punktów podłączenia komputerów przenośnych przy każdym ze stolików ( 2 

sztuki), 
 przeniesienie lodówek zgodnie z projektem, 
 realizację nowej kompletnej zabudowy kuchni, 
 realizację nowych barierek na schodach prowadzących na taras, 
 wprowadzenie nowego układy siedzisk i stolików, 
 wprowadzenie zespołu siedzisk wzdłuż okna od strony wschodniej lokalu przesuniecie 

barierki w głąb otworu okiennego, 
 realizację elementów wystroju poprzez powieszenie projektowanych plakatów z okresu 

międzywojennego z Gdyni ( np. plakaty reklamowe linii GAL), 
 realizację nowoprojektowanej wyspy w części kuchennej, 
 zmianę posadzek, odpowiednio: Kawiarnia – gres drewnopodobny w kolorze dąb sonoma, 

zaplecze kuchenne gres w kolorze betonu naturalnego 
 realizację remontu sufitów oraz zmianę rozrzeźbienia sufitu w ramach przedsięwzięcia 

poprzez zastosowanie płyty MDF postawione na „sztorc” okleinowanej okleina w kolorze 
dąb sonoma 
 

Nie przewiduje się ingerencji w ustrój konstrukcyjny obiektu. Projektowany wystrój nie ma wpływu 
na obciążenia użytkowe obiektu oraz nie zmienia funkcji pomieszczeń.  

3.4. PRACE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANYM LOKALEM 

3.4.1 Fundamenty 
Nie przewiduje się żadnych prac w strefie fundamentów. Nie są one związane w żaden sposób z 
przedmiotem opracowania. 

3.4.2 Ściany 
 Wszystkie istniejące okładziny (łącznie z cegłą klinkierową), odbojnice naścienne na ścianie 
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w Sali telewizyjnej oraz listwy przypodłogowe - zdemontować. 
 

Ściany wyczyścić i w razie potrzeby wyrównać  zaprawą gipsową, zagruntować i 
przygotować pod powłoki malarskie wg. kolorystyki i rozwinięć ścian.  Okładzinę w formie kształtek 
klinkierowych skuć a powierzchnie w ten sposób otrzymaną wygładzić zaprawą gipsową i w z 
zależności od lokalizacji przygotować pod montaż boazerii – paneli ściennych w technologii 
drewnianej dębowej lub płyta meblowa MDF gr min 18mm (trudnozapalna) lub pod powłoki 
malarskie zgodnie z kolorystyką. 
Stosować farby w 1 klasie odporności na szorowanie (PN-EN 13300) z domieszką sylikonu. 
Wodorozcieńczalne, bezrozpuszczalnikowe, przyjazne dla środowiska o neutralnym zapachu lub 
bezzapachowe, tworzące cienkie, dyfuzyjne (sd<0,3m) powłoki lateksowe o wykończeniu matt, 
odporne na wodne środki dezynfekcyjne i detergenty. 
Ściany malować w kolorze białym ( o wysokim stopniu bieli) oraz NCS S 4030-R80B zgodnie z 
rysunkami rozwinięć ścian 
 

 NCS S 4030-R80B 
 
Dopuszcza się w strefie baru zastosowanie farby tablicowej. Lokalizacja – na ścianie w świetle 
baru. 

W ramach opracowania przewiduje się montaż cokołów gresowych wysokości 8cm 
gotowych lub docinanych z kafla, w bruździe wykonanej bezpośrednio w tynku istniejącym. Cokoły 
stosować tylko w miejscach gdzie nie została zaprojektowana okładzina z boazerii drewnianej – 
paneli ściennych. 

Okładziny boazeryjne – panele ścienne wykonać z materiałów niepalnych/ trudnozapalnych. 
Dopuszczona jest płyta MDF trudnozapalna. 

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego przewiduje się:  
- realizacje ściany z płytek - bloczków gazobetonowych o wymiarach 60x240x590 na zaprawie 
klejowej zgodnie z rysunkami. W ramach realizacji ścianki działowej przewiduje się wzmocnienie 
ścianki działowej prętów zbrojeniowych fi 6 co drugą warstwę. Ścianę tynkować tynkiem 
gipsowym przed nałożeniem tylko zabezpieczyć ściane folią do wysokości co najmniej 2m. 
-   realizację płytek ceramicznych w kolorze bieli czystej w formacie 30x30 (lub w uzgodnieniu z 
zamawiającym)  nienasiąkliwych, układanych na całą wysokość pomieszczenia. W miejscach 
lokalizacji blatów roboczych połączenia uszczelnić sylikonem lub listwą L-kształtną z odpowiednim 
uszczelniaczem. Wszystkie instalacje obudować płytami GK o podwyższonej odporności na wilgoć. 
Realizować wraz z folią p-wilg na ścianie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W miejscach 
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lokalizacji zaworów przewidzieć klapki rewizyjne systemowe zaworów. 

3.4.3 Sufity 
Stropy wyczyścić i w razie potrzeby wyrównać  zaprawą gipsową, zagruntować i 

przygotować pod powłoki malarskie wg. kolorystyki rzuty sufitów . Stosować farby o podwyższonej 
odporności na zmywanie/ścieranie z domieszką sylikonu. W miejscach oznaczonych na rzucie 
sufitów zlokalizować rozpinane płótno żaglowe w kolorze antracytowym. Wszystkie przejścia 
okablowania zabezpieczyć kółkami metalowymi zgodnie z technologią oprawy okuć żaglowych. W 
ramach inwestycji dopuszcza się zastosowanie materiałów drukowanych sufitu napinanego  ale 
tylko w konsultacji z autorami i inwestorem. Dopuszcza się również nie inwazyjne listwy ledowe 
podświetlające elementy sufitu. W ramach przedsięwzięcia projektuje się ruszt z płyt typu MDF 
okleinowanych montowanych poprzez kształtowniki z płaskowników stalowych spawanych 
kotwionych bezpośrednio do stropu lub na konsolach do ścian istniejących przy pomocy kotew 
chemicznych do betonu po dwie sztuki na każde 50 cm kształtownika. Płyty okleinować okleiną w 
kolorze dąb sonoma. 

 
Uwaga:  W ramach montażu rusztu zachować bezwzględnie 3,00m w świetle pomieszczenia. 
 !!! obudowy belkowe mierzone do kształtowników znajdujących się na osi obudowy!!! 
Sufity malować w kolorze ciepłej bieli we wszystkich pomieszczeniach wg oznaczeń na rysunkach 

3.4.4 Konstrukcja dachu 
 Nie przewiduje się zmian w konstrukcji dachu. W chwili obecnej stwierdza się że montaż 
rusztu drewnianego w stropie stropodachu jest możliwy.  W razie wystąpienia trudności 
przewidziano możliwość montażu rusztu przy pomocy konsol montowanych bezpośrednio do ścian 
konstrukcyjnych przy pomocy kotew do odpowiedniego materiału.. 

3.4.5 Posadzki. 
 W ramach remontu przewiduje się usunięcie wszystkich posadzek istniejących                                   
z uwzględnieniem niwelacji różnicy poziomów pomiędzy salą telewizyjną a salą główną oraz 
likwidacji zabudowy podejścia wod-kan do zlewu w istniejącym barze.  
Należy zerwać parkiet w pom. sali telewizyjnej i sali głównej, skuć płytki w części zaplecza 
kuchennego oraz na schodach prowadzących na taras, zerwać wykładzinę pcv i płytki pcv w części 
zaplecza kuchennego. Usunąć klej, odpylić, zagruntować, wyrównać wylewkę np. masą 
samopoziomującą cementową. 

Dla posadzek w części zaplecza kuchennego przewiduje się płytki gresowe o wymiarach 
30x30cm, nieszkliwione, o nasiąkliwości <=0,5%, wytrzymałości na zginanie >=35N/mm, 
odporności na ścieranie zgodne z PN-EN ISO 10545-6 max. 175mm3 i antypoślizgowości R10-11. 
Wszystkie stosowane płytki gresowe – barwione w masie. Kolor płytek –imitacja betonu lub inny 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Płytki układane na klej cementowy do płytek – spoina 3mm. 
W pomieszczeniach "mokrych" pod płytkę należy zastosować folię w płynie – wodoszczelną 
dostosowaną do uszczelniania podłoży mineralnych, elastyczną, o wysokiej przyczepności do 
podłoża,  tworząca szczelną i pozbawioną połączeń warstwę izolacyjną o grubości warstwy 1,5 do 
3,0mm.  
Przykład płytek betono podobnych: 
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W pomieszczeniu messy projektuje się płytki gresowe imitujące podłogę drewnianą w kolorze 
dąb sonoma lub dąb bielony o wymiarach 120x12,5 cm do 120x 25cm. W ramach realizacji należy 
zwrócić szczególna uwagę na utrzymanie niepowtarzalności wzoru w miarę możliwości 
zastosowanego produktu. Postuluje się układanie płytek/ paneli ze szczególna uwagą. 

 
Przykład koloru posadzki: dąb sonoma: 

 
 

Przykład koloru posadzki Dąb bielony: 
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W posadzkach przygotować otwory pod tuleje zgodnie z rysunkami na potrzeby przenośnych i 
demontowalnych paneli przepierzeń. Należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania 
odpowiedniej głębokości osadzenia tulei w istniejącej posadzce. Niezbędnym jest zagłębienie  tulei   
w płycie stropu przy użyciu otwornicy o odpowiedniej średnicy na głębokość co najmniej 3 cm w 
stropie macierzystym. Zakłada się trzy tuleje na moduł. W projekcie przewidziane zostały trzy tego 
typu moduły oraz przepierzenie lodówek. W ramach realizacji posadzki nie stosować listew 
kończących systemowych – jak w opisie ściany. 

3.4.6 SCHODY 
 Schody należy sprawdzić w naturze i w razie potrzeby wyrównać stopnie proporcjonalnie 
do ilości. Istniejące wykończenie schodów w tym klinkier i istniejące warstwy posadzkowe skuć i 
przygotować pod nowe warstwy podłogowe. Na schodach projektuje się gres drewnopodobny jak 
w pomieszczeniu messy. Zdemontować istniejące balustrady. Nowe montować w po balustradach 
usuniętych poprzez dospawanie płaskowników ze śrubą do nakręcenia nowych słupków – 
rozwiązanie systemowe. Słupki ze stali nierdzewnej (ocynkowanej ) w kolorze stali szczotkowanej z 
rozetami montowanymi na słupku umożliwiającymi montaż lin konopnych fi 40 mm z zatrzaskami 
do rozety. Projektuje się dwie rozety na słupek. 
Wszystkie posadzki i okładziny powinny mieć atesty higieniczne zgodne z obowiązującymi 
przepisami i normami. 
 
3.4.7.Stolarka drzwiowa: 
 W wejściu głównym zaprojektowano drzwi wewnętrzne drewniane lub MDF okleinowane o 
szerokości 180x205cm w świetle ościeżnicy. Dwa skrajne panele typu fix naśladujące skrzydła 
główne. Zamek patentowy.  
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wymianę drzwi:  
W części kuchennej bezpośrednio z klatki schodowej na drzwi typu zabezpieczeniowego 
 
Drzwi wewnętrzne typu zabezpieczeniowego. 
Drzwi płytowe antywłamaniowe  z certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, klasy min. 2 wg 
normy PN-ENV 1627:2006(U); skrzydło pokryte okleiną gładką szarą - Popielaty  
- wyposażenie: zamek min. klasy zabezpieczenia 3 wg normy PN-EN 12209 lub klasy "B" wg normy 
PN-88/B-94399. W zamkach z wkładkami, wkładka wykonana minimum w klasie zabezpieczenia 4 
wg normy PN-EN 1303 lub klasy „B" wg normy PN-91/B-94461; bolce antywyważeniowe, 3 
zawiasy, samozamykacz, konieczny ogranicznik; 
okucia i klamki - kol. aluminium. 
Ościeżnica stalowa dedykowana 
 
Drzwi wewnętrzne drewniane szklone wg rozwinięć, w ościeżnicy drewnianej dwuczęściowej, 
regulowanej, skrzydło drzwiowe drewniane z tarcicy iglastej wzmocnione sklejką,  ramiak z drewna 
egzotycznego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowana obłożona płytą wiórową 
ognioodporną. Ościeżnica i skrzydło CPL wykończone w kolorze RAL 8016. Zawiasy metalowe, o 
odporności na korozję klasy 3, klamki i gałki metalowe o kategorii użytkowania 3, klasie trwałości 
7, klasie bezpieczeństwa  3, odporność na korozję w klasie 3, odboje ścienne mosiężne z 
magnesem przytrzymującym skrzydło dla drzwi ze skrzydłami wykładanymi na ścianę oraz 
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podłogowe mosiężne dla pozostałych drzwi, wkładki metalowe bębenkowe – obustronnie klucz. 
 
3.4.8. Stolarka okienna: 
 W ramach inwestycji przewiduje się wymianę dwóch okien w strefie messy  na pokrewne w 
kolorze zgodnym z istniejącymi drzwiami w elewacji południowej (czekoladowy brąz)  U=0,9 
W/m2k. Okna aluminiowe profile ciep[łe  trzyszybowe dopasowane do otworu istniejącego. Ramę 
okna wyposażyć w nawietrzaki.  
Projektuje się również wymianę witryny od strony wschodniej wg zestawienia. Profil aluminiowy 
ciepły. U=0,9 W/m2k. Kolor zgodny ze stolarką istniejącą (czekoladowy brąz). 
Przewiduje się zabudowę dwóch okien w części północnej Sali głównej Messy na potrzeby 
ekspozycji oferty. Zabudowę wykonać z płyt MDF trudnozapalnych. Półki wykonać z szyby 
bezpiecznej – zgodnie z potrzebami najemcy i użytkownika. 
 
Zabezpieczenie dolnej partii okna zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tekst jednolity z dnia 18 września 2015 poz 1422, 

par 301 pkt1, stanowić będą oparcia siedzisk zaprojektowanych w otworze witryny.  

 
 
3.4.9. Tkaniny: 
Kolor: zbliżony do wizualizacji: do akceptacji w ramach nadzoru autorskiego. 
Specyfikacja techniczna zastosowanych tkanin tapicerskich: 
Gramatura: 300 g/m2 
Skład: 100% PES 
Szerokość tkaniny: 140cm +/- 2cm 
Ścieralność Test Martindale: 58 000 
Pilingi: 5 
Odporność na tarcie: wet 3-4 / dry 4-5 
Trudnopalność: BS 5852: Tak 
Odporność koloru na światło: 4-5 
Przesunięcie nitki w szwie : osnowa 3 / wątek 3,3 
Rodzaj: plusz 
Zmiana wymiarów po praniu w 30°C: 0,5 % 
Możliwość prania w pralce w 30°C: Tak 
Cechy: Certyfikat antybakteryjny 
 

3.5 SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU 
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
 W celu zapewnienia dostępu do wszystkich pomieszczeń do lokalu osobom 
niepełnosprawnym, zaprojektowana główne drzwi wejściowe jako dwudzielne, oświetlenie 
pomieszczeń zaprojektowano jako jasne, ale nie jaskrawe. Wszystkie przejścia między meblami 
umożliwiają swobodne przemieszczanie się osobom o ograniczonej możliwości poruszania się w 
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tym osoby na wózkach.  
 

3.6 ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO. 

3.6.1 Instalacje sanitarne wod.- kan  
W ramach inwestycji przewiduje się demontaż i wymianę istniejącego białego montażu, 

obudowanie istniejącej instalacji wodnokanalizacyjnej w razie potrzeby płytami GK o 
podwyższonej odporności na wilgotność oraz zabezpieczeni ich folią zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. Obudowy wykończyć glazurą w pomieszczeniach kuchni. Wszędzie gdzie to możliwe 
przewody instalacyjne przenieść w wykonane bruzdy i zaszpachlować.  

Wszystkie instalacje obudować płytami GK o podwyższonej odporności na wilgoć. 
Realizować wraz z folia p-wilg na ścianie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W miejscach 
lokalizacji zaworów przewidzieć klapki rewizyjne systemowe zaworów. 

Przewiduje się wykorzystanie istniejących podejść wodnokanalizacyjnych. 
Przewiduje się podłączenie umywalki w ladzie podawczej do istniejącego pionu 

kanalizacyjnego w północno wschodnim rogu pomieszczenia.  
 

3.6.2 Instalacje sanitarne c.o.  
 Projektuje się ogrzewanie za pomocą grzejników płytowych w związku z czym konieczna 
jest wymiana grzejników żeliwnych/ salowych na płytowe. Grzejniki żeliwne znajdują się w liczbie 
4ch w północnej części lokalu od strony baru.  
Zamiast 2 większych grzejników - 14 żeberek zastosować  2 grzejniki np Purmo CV22 500x1000 lub 
równoważne. Zamiast mniejszych - 7 żeberek zastosować 2 grzejniki np  Purmo CV22 500x500 lub 
równoważne. 
Koniecznym do wymiany jest również grzejnik rurowy zlokalizowany w dużym oknie we 
wschodniej ścianie pomieszczenia. Zamiast grzejnika rurowego typu Faviera zastosować grzejnik 
Purmo CV22 300x1800 lub równoważny  
Zasilenie grzejników z instalacji dwururowej centralnego ogrzewania wykonanej z rur PEX/Al./PEX. 
Zasilenie instalacji z istniejącej kotłowni.  Parametry instalacji 70/50 st. C. 
W trakcie prac remontowych należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego 
przy schodach na taras zewnętrzny. 

Projektuje się zasilanie grzejników za pomocą pionowych i poziomych przewodów 
rozprowadzających wykonanych z rur PEX/Al./PEX. Poziome przewody rozprowadzające można 
układać bez spadków. Odpowietrzenie poziomych przewodów rozprowadzających nastąpi poprzez 
zawory odpowietrzające zainstalowane w grzejnikach. Jeżeli podczas eksploatacji instalacji 
zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych przewodów rozprowadzających, można będzie 
opróżnić je z wody przedmuchując je sprężonym powietrzem. 

Wszystkie instalacje obudować płytami GK o podwyższonej odporności na wilgoć we 
wszystkich miejscach gdzie wkucie instalacji okaże się niemożliwe przy zastosowaniu bruzdownicy 
lub innych technologii. Postuluje się pryiorytetyzację bruzdowania ścian w celu ukrycia instalacji co 
ponad obudowę  z płyt GK Realizować wraz z folia p-wilg na ścianie zgodnie z zasadami wiedzy 
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technicznej. W miejscach lokalizacji zaworów przewidzieć klapki rewizyjne systemowe zaworów. 

3.6.3 Instalacje wentylacji grawitacyjnej,  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
 W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną.  Istniejącą. W pomieszczeniu 

kuchennym jest ona wspomagana mechanicznie poprzez wentylator. Przewiduje się podłączenie 
pochłaniacza oraz pieca do pizzy do istniejących kanałów wentylacyjnych poprzez obudowane rury 
spiro sr fi 160. 

3.6.4 Instalacje kanalizacji deszczowej 
Istniejąca.  

3.6.5 Instalacje elektryczne  
 Budynek zasilony zostanie z istniejącego przyłącza wyprowadzonego ze złącza kablowego 
wbudowanego w ścianę boczną budynku. W ramach inwestycji przewiduje się wymianę instalacji 
elektrycznej na nową. Projektuje się również nowa tablicę rozdzielczą przeznaczona na potrzeby 
lokalu. Lokalizacja gniazd wtykowych i punktów świetlnych wg rysunku branży elektrycznej będącej 
integralna częścią tego opracowania. 
 Rozwiązania instalacji elektrycznych zgodnie z informacjami i wytycznymi w części 
branżowej projektu dot. branży instalacji elektrycznych. 
 Wszystkie instalacje elektryczne prowadzić podtynkowo, w peszlach zaszpachlowanych w 
bruzdach lub w zabudowie gk. 

3.6.6 Instalacje teletechniczne 
 W lokalu projektuje się instalacje teletechniczne w postaci: systemu okablowania AV, 
systemu sieci strukturalnej, systemu RTV+SAT,  
 Rozwiązania instalacji teletechnicznych zgodnie z informacjami i wytycznymi w części 
branżowej projektu dot. branży instalacji elektrycznych. 
 

3.7  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 W ramiach inwestycji nie przewiduje się zmian w bilansie energetycznym budynku. 
 

3.8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 
Projektowana rozbudowa nie kwalifikuje się do inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

Projektowana rozbudowa nie będzie powodowała emisji szkodliwych dla środowiska, 
zdrowia ludzi oraz obiektów sąsiednich: 

- emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych – brak, 
- odprowadzanie ścieków – poprzez projektowane przyłącze lokalne do sieci miejskiej, 
- rodzaj wytwarzanych odpadów i nieczystości stałych – odpady komunalne oraz 

technologiczne gromadzone będą w zamkniętych pojemnikach w wyznaczonym miejscu 
oraz wywożone na mocy obowiązującej umowy przez specjalistyczną firmę oczyszczania, 
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- emisja hałasów oraz wibracji – planowana inwestycja nie wprowadza szczególnej emisji 
hałasu i wibracji, 

- odprowadzanie wód deszczowych – do kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do 
otwartego zbiornika bezodpływowego, usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości, 

- wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebę 
oraz wody powierzchniowe i podziemne – planowana inwestycja nie powoduje 
szczególnego zacienienia otoczenia ze względu na swoją wysokość oraz z uwagi na swój 
charakter nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych; 

- wpływ obiektu budowlanego na zdrowie ludzi – brak negatywnego wpływu, 
- wpływ obiektu budowlanego na obiekty sąsiednie – brak negatywnego wpływu. 

 
a)Zapotrzebowanie na wodę pitną ok. 30 l/db dla jedną osobę. Ścieki odprowadzane 
są do kanalizacji sanitarnej. 
b)Emisja zanieczyszczeń gazowych - w granicach normy, zanieczyszczenia pyłowe, płynne 
   i zapachowe nie występują. 
c)Odpady stałe - odpady ( ok. 2.8 dm3/db/osobę) należy gromadzić w przeznaczonych do tego    
   pojemnikach, opróżnianych okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania. 
d)Hałas - nie przewiduje się emisji hałasu, wibracji, a także promieniowania. 
e)Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpływa 
  negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i   
  podziemne. 

3.9  ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW 
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO (EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA) 
Analiza obszarem swym obejmuje względy techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe.  
Wyniki zostały przedstawione w poniższej tabeli: 
 

 Techniczna Ekonomiczna Środowiskowa 
Energia 
geotermalna 

Brak dostępnych 
informacji na temat 
źródeł 
geotermalnych. 

Brak możliwości 
technicznych – nie 
analizowano.  

Brak możliwości 
technicznych – nie 
analizowano. 

Energia 
promieniowania 
słonecznego 

Możliwość montażu 
paneli 
fotowoltaicznych na 
dachu.  

Wysoki koszt 
inwestycyjny, ale 
szybki zwrot 
poniesionych 
nakładów .  

Bez wpływu na środowisko. 

Energia wiatru Brak możliwości 
zastosowania ze 
względów 
technicznych. 

Wysokie koszty 
inwestycyjne w 
porównaniu do 
osiągalnych mocy i 
pewności zasilenia.  

Instalacja stanowi zagrożenie 
dla lokalnego ptactwa.  
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Wysoki koszt zwrotu; 
brak opłacalności 
inwestycji. 

Skojarzona 
produkcja 
energii 
elektrycznej i 
ciepła 

Brak możliwości 
zastosowania ze 
względów 
technicznych. 

Wysoki koszt 
inwestycyjny, w 
połączeniu 
odpowiednich aktów 
prawnych dotyczących 
OZE powoduje 
wydłużony czas zwrotu 
inwestycji. 

Ze względu na charakter 
pracy (ciągła w celu 
uzyskania najwyższej stopy 
zwrotu) można obniżyć moc 
jednostki w stosunku do 
tradycyjnego kotła przy 
zapewnieniu magazynowania 
energii cieplnej w 
zbiornikach wodnych – 
obniżona emisja CO2. 

Skojarzona 
produkcja ciepła 
i chłodu 

Rewersyjne pompy  
dla central układu 
wentylacji ciepła 
dostępne jedynie od 
wydajności 2500 
m3/h. 

Wysoki koszt 
inwestycyjny, niska 
stopa zwrotu – układ 
klimatyzacji używany 
sporadycznie dla 
potrzeb komfortu . 

Obniżenie zapotrzebowania 
na energię paliwa kopalnego 
i emisję CO2 z obiektu przez 
zastosowanie jednostki 
zasilanej energią elektryczną. 

Zdecentralizowa
ny system 
zaopatrzenia w 
energię w 
postaci 
bezpośredniej 
lub blokowego 
ogrzewania 

Brak możliwości 
zastosowania ze 
względów 
technicznych. 

Brak możliwości 
technicznych – nie 
analizowano.  

Brak możliwości 
technicznych – nie 
analizowano.  

W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany medium grzewczego. Projektowany remont nie 
ma wpływu na bilans energetyczny obiektu. Zastosowane oprawy świetlne typu LED obniżają li 
tylko zapotrzebowanie na energie elektryczną. Zastosowane urządzenia przewiduje się w klasie 
A+ lub wyższej.  

3.10 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 Podstawy opracowania 
Przepis 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 
późniejszymi zmianami). 
Przepis 2 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
2010 nr 109 poz. 719).  
Przepis 3 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.  2009 nr 124 poz. 
1030). 
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Przepis 4 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 
121 poz. 1137). 

3.10.2 Zakres opracowania 
       Niniejsze opracowanie określa techniczne warunki ochrony przeciwpożarowej lokalu 
zlokalizowanego w budynku przy ulicy Leśnej 26 w Czernicy gmina Brusy. 

3.10.3 Dane stanowiące o warunkach ochrony przeciwpożarowej obiektu 
 
3.10.3.1 Charakterystyka obiektu 

Obiekt będący przedmiotem opracowania jest budynkiem dwukondygnacyjnym częściowo 
podpiwniczonym ze stropodachem. Stropodachem niewentylowanym. Kształt obiektu zbliżony jest 
do litery L. 

Omawiany budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest budynkiem wolnostojącym  na 
działkach  20/3 i 20/5 zlokalizowanych przy ulicy Leśnej 26 w gminie Brusy.. Został wzniesiony w 
latach 60-70 tych XX w.  
Lokal znajduje się na pierwszym piętrze wspomnianego budynku i jest połączony z tarasem 
zrealizowanym na buzonach nad kondygnacja 0. Przewiduje się funkcjonowanie lokalu całorocznie.  
 
Taras jest nieodłącznym elementem funkcjonalnym lokalu i sezonie letnim stanowi jego 
przedłużenie funkcjonalne.  
Budynek  posiada: 
- powierzchnia wewnętrzna kondygnacji 0 =620,50m2 
- powierzchnia wewnętrzna kondygnacji 1 =629,50m2 
- całkowita powierzchnia wewnętrzna: 1322,04 m2 
- powierzchnia użytkowa całkowita : 1250m² 
- wysokość budynku ok. 8,70 (niski)  
- ilość kondygnacji: 2 nadziemne,  
Wysokość  budynku kwalifikuje go do budynków niskich (N) - § 8 przepisu [1]. 
 
3.10.3.2 Odległość od obiektów sąsiednich i granic działek budowlanych 
 
Budynek jest zlokalizowany jako wolnostojący w odległościach od granic działek: 

 od strony zachodniej do granicy działki 70 m , 
 od strony wschodniej do  obiektu sąsiedniego 9 m 
 od strony południowej do granicy  56 m 
 od strony północnej do granicy 12 m 

 
3.10.3.3  Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
 W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych 
pożarowo definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu [2].  

Nie przewiduje się zagrożeń. 
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3.10.3.4. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia  ogniowego (Q) 
    Projektowany budynek nie wymaga obliczenia gęstości obciążenia ogniowego.  
 
3.10.3.5. Kategoria zagrożenia ludzi 
 Zgodnie z zamiarem inwestycyjnym lokal  w całości będzie przeznaczony na funkcję 
użyteczności publicznej, na potrzeby prowadzonej działalności kulturalnej, bez pomieszczeń 
przeznaczonych dla ponad 50 osób nie będących jego stałymi użytkownikami.   
 W związku z tym zaliczony zostanie  do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
 1 piętro –45  osób w tym 1 os stałych użytkowników zatrudnionych w lokalu. 
 
3.10.3.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
      Przyjęta funkcja lokalu nie  przewiduje użytkowania substancji mogących powodować 
występowanie stref zagrożenia wybuchem. 
 
3.10.3.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 
       Zgodnie z § 227 ust. 1 przepisu [1], dla budynku niskiego o kategorii zagrożenia ludzi ZL III 
dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi  8 000 m2.  Budynek stanowić będzie jedną 
strefę pożarową. 
 
3.10.3.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 
      Przyjmując, jako kategorię zagrożenia ludzi ZL III oraz grupę wysokości budynku,                                     
jako niską, zgodnie z warunkami techniczno – budowlanymi budynek powinien spełniać 
wymagania dla elementów konstrukcyjnych jak dla klasy odporności pożarowej „C”. 

Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlano – 
konstrukcyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.  

Klasa odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 

 
główna 

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu stropy ściana 

zewnętrzna1) 
ściana 

wewnętrzna  przekrycie dachu 

 

"C" R 60 R 15 
 

REI 60 
 

EI  30 EI  15 RE 15  
 

  
Oznaczenia w tabeli: 

 R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 
odporności ogniowej elementów budynku, 

 

 E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
 I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
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 NRO - nie rozprzestrzeniający ognia  
1 Dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem, który powinien mieć 
wysokość minimum 0,8 m  lub inne równorzędne rozwiązanie.  

2 Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 
zastrzeżeniem § 218). 

Wymagania dodatkowe; 
poddasze przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej 
konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami w klasie odporności ogniowej – EI30 
      Elementy budynku, o których mowa wyżej, w tym przekrycie dachu, powinny być  - 
nierozprzestrzeniające ognia - NRO. 
     Szczegółowy opis konstrukcji budynków zawarty został we właściwej części projektu 
architektoniczno - budowlanego. Konstrukcja budynków będzie spełniać wymagania wskazanej 
klasy odporności pożarowej budynku, po wykonaniu zabezpieczeń wskazanych w opisach projektu.   
 
3.10.3.9. Warunki ewakuacji 
 
 Zgodnie § 236 ust 1 przepisu [1] z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być 
zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej 
strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej drogami 
ewakuacyjnymi.  
 Wymagana szerokość poziomych dróg ewakuacji nie mniejsza niż obliczona wskaźnikiem: 
0,60 m na każde 100 osób, lecz nie mniejsza niż 1,4 m - § 242 ust. 1 przepisu [1]. Dopuszcza się 
zmniejszenie wymaganej szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 120 cm, o ile jest ona 
przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę 
ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości drogi - § 
242 ust. 4 przepisu [1]. Szerokość wyjść /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczeń oblicza się 
przyjmując 0,60 m na każde 100 osób, lecz szerokość ta powinna być mniejsza niż 0,90 m - 
mierzona w świetle ościeżnicy - § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1]. 
 Zgodnie § 237 ust. 1 i 8 przepisu [1], w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym 
może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy 
pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej "przejściem 
ewakuacyjnym", o długości nieprzekraczającej w strefach pożarowych ZL - 40 m, oraz przejście to 
nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. 
 Dopuszczalna długość drogi ewakuacyjnej w strefie ZL III, od wyjścia z pomieszczenia na tę 
drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, wymagana jest: do 30 m przy 
jednym dojściu, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej - § 256 ust. 3 
przepisu [1].  Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od 
siebie o co najmniej 5 m w przypadku gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim 
ponad 50 osób - § 238 przepisu [1]. Największa przewidywana ilość ludzi przebywająca w 
projektowanym budynku nie będzie przekraczała 100  osób 
       Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane 
materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne - § 258 ust. 2 przepisu [1].  
 W budynku do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, 
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których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące – § 258 ust. 
1 przepisu [1].  
  Drogi ewakuacyjne z najdalszego pomieszczenia przez korytarz i klatkę schodową                      
zachowują dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych, maksymalnie do 30m, w tym  na poziomej 
drodze do 20m. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne będą zamknięte drzwiami.  
 
3.10.3.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych i dylatacji 
a) przepusty wszelkich instalacji użytkowych – brak 
b) wentylacji – brak 
c) instalacji elektroenergetycznej 
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzić zgodnie z wymaganiami postanowień § 186 ust. 2 
przepisu [1] – zasadami właściwej PN 
d) instalacji odgromowej 
 
3.10.3.11. Dobór instalacji i urządzeń przeciwpożarowych wynikający z przyjętego scenariusza 
rozwoju zdarzeń w czasie pożaru  
a) Urządzenia przeciwpożarowe: 
 Budynek objęty inwestycją z uwagi na wielkość swojej kubatury w strefie pożarowej 
powinien być wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który został zlokalizowany w 
bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia do budynku. 
 Ponadto w budynku zostaną zastosowane takie urządzenia jak: oświetlenie ewakuacyjne o 
podwyższonym natężeniu,  
b) Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy: 

Ze względu na fakt powierzchni wewnętrznej budynku większej niż 1000m2, budynek 
wyposażony w 3 hydranty HP25,  po jednym na każdej z kondygnacji. 

Budynek wyposażony będzie w odpowiednią ilość gaśnic zgodnie z wymogiem zapewnienia 
ilości masy środka gaśniczego 2kg (zawartego w gaśnicach) na każde 100m2 powierzchni strefy 
pożarowej (przy wielkości strefy pożarowej 977,45m2 łącznie 20 kg środka). Gaśnice należy 
rozmieścić na ścianach.  

Przy rozmieszczaniu gaśnic należy spełnić następujące warunki: 
 odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 

gaśnicy nie może przekraczać 30 m, 
 do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

 
c) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:  
 Dla budynku wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi                       
20dm3/s wydajności wodociągu. Ilość tą przewiduje się zapewnić z istniejącej sieci wodociągowej 
miejskiej tj. hydrantu zewnętrznego DN80, usytuowanego w odległości nie większej niż 75m od 
budynku, od strony południowej. Oraz hydrant zewnętrzny nadziemny DN80 w części południowo- 
wschodniej działki w odległości nie większej niż 150m 
 
d) Droga pożarowa: 
 Do budynku jest wymagana droga pożarowa.  Drogę pożarową stanowi ul Leśna  Dojazd i 
dostęp do budynku zapewniony będzie zarówno od strony północnej (ulica 3go maja ) oraz od 
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strony południowej i zachodniej  po działce. 

3.10.4 Niezgodności z przepisami warunków ochrony przeciwpożarowej i proponowane 
rozwiązania zastępcze 
Brak. 

3.10.5 Wymagania  - uwagi dla inwestora i/lub wykonawstwa 
      Na etapie projektu budowlanego - określono w treści niniejszych warunków oraz jako 
wymagania do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co  następuje: 
 

 Do wykonania wskazanych instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej zastosować tyko 
te wyroby, które posiadają aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności. 

 Podane wymiary w świetle, wymagane postanowieniami przepisu [1], należy rozumieć jako 
uzyskane po wykończeniu powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów 
okiennych i drzwiowych jako wymiary w świetle ościeżnicy. Grubość skrzydła drzwi po 
otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości w świetle ościeżnicy. Szerokość 
użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy. 
Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy 
budynku. 

 Systemowe elementy o wskazanej klasie odporności ogniowej EI, takie jak ściany, 
obudowy, stropy itp. powinny być  w wykonane zgodnie z przyjętym atestowanym 
systemem  

 Elementy drewniane budynku należy zabezpieczyć do wymaganego stopnia 
rozprzestrzeniania ognia (NRO).  

 Na dzień odbioru budynku należy zgromadzić dokumentację budowlaną. Dokumenty 
dopuszczające materiały, urządzenia i elementy budowlane do stosowania w ochronie 
przeciwpożarowej (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne). 
Protokoły zawierające wyniki badania stanu technicznego instalacji użytkowych (w 
szczególności: elektrycznej, odgromowej, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, 
wentylacyjnej, hydrantów i oddymiania). Dziennik budowy i wymagane oświadczenie 
kierownika budowy. 

3.10.6 Uzgodnienia projektów branżowych 
 
     Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem 
uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest 
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających 
prawidłowość ich działania - § 3 ust. 1 przepisu [2]. 
     Za urządzenia przeciwpożarowe uznaje się w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i 
zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego,  systemu 
sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, urządzenia odbiorcze 
alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia 
ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, 
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przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed 
wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.  
 
3.10.6 UWAGI KOŃCOWE: 
Poniżej przedstawia się wizualizacje z efektem końcowym o jaki chodzi autorom. 
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SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr rysunku Temat rysunku Skala 

A-00 INEWNTARYZACJA 1:100 

A-00a ROZBIÓRKI 1:100 

A-01 UKŁAD FUNKCJONALNY 1:100 

A-02 RZUT POSADZKI 1:100 

A-03 RZUT SUFITU 1:100 

A-04 WYBURZENIA I DEMONTAŻ 1:100 

A-04A ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 

A-05 RZUT OKŁADZIN ŚCIENNYCH 1:100 

A-06 PUNKTY ŚWIETLNE I GNIAZDA 
WTYKOWE 1:100 

A-07 ROZWINIĘCIA ŚCIAN 1 1:100 

A-08 ROZWINIĘCIA ŚCIAN 2 1:100 

A-09 KOLORYSTYKA 1:100 

A-10 DETAL MONTAŻU PRZEPIERZEŃ 1:25 

A-11 KONCEPCJA REALIZACJI LADY 
PODAWCZEJ 1:25 

A-12 ROZWINIĘCIA ŚCIAN I KOLORYSTYKA 
ZAPLECZA KUCHENNEGO 1:100 
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A-13 ZABUDOWA MEBLOWA 1 1:50 

A-13A ZABUDOWA MEBLOWA 2 1:50 

A-14 WIZUALIZACJE ND 

A-15 STOLARKA DRZWIOWA 1:50 

A-16 DETAL GRZEJNIKA I ZABUDOWY POD 
OKNEM 1:50 

A-17 DETAL BOAZERII 1:20 

A-18 ZABUDOWA GRZEJNIKA 1:50 

A-19 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ 1:100 

 


