
Opis techniczny czêœci architektonicznej do projektu budowlanego w ramach 
opracowania pt “Modernizacja budynku wielofunkcyjnego ” w Bia³ej przy ulicy 
Moniuszki 3. 
Autor: mgr in¿. arch. Dariusz Gwizdek, 
Akapit poœwiêcony drena¿owi wraz z dr in¿. Dariuszem Bajno.

1) Podstawa opracowania:

A) Umowa podpisana z inwestorem.(Urzêdem Miasta w Bia³ej)
B) Wizja lokalna na miejscu.
C) Dokumentacja fotograficzna.
D) Opracowanie pt:” Dokumentacja badañ pod³o¿a gruntowego z opini¹  geologiczn¹ budynku 
w Bia³ej, ul. Moniuszki 3 - dz. Nr 931 w zwi¹zku z projektowanym remontem.” Autor: mgr in¿ 
Irena Or³owska. Stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszego projektu.
E) Opracowanie pt: “Inwentaryzacja budowlana do celów projektowych”. 
Autor tech. bud. I Kwok.

2) Przedmiot Opracowania:
Przedmiotem opracowania jest modernizacja i adaptacja wraz z remontem konstrukcji 
i podbiciem fundamentów (mikro-pale) budynku wielofunkcyjnego zlokalizowanego  w Bia³ej 
przy ulicy Moniuszki 3, dz nr 931 i 932.

3) Opis stanu istniej¹cego:
A) Opis terenu:
Teren objêty opracowaniem, wg ustaleñ Planu Miejscowego nale¿y do strefy œcis³ej ochrony 
konserwatorskiej A i sk³ada siê z dwóch dzia³ek:
-Dzia³ki nr 932 o pow. 0.1057h ujêtej w Planie miejscowym jako teren zielony (oznaczony: ZS). 
Jest to teren niezabudowany, na którym wystêpuje nieuporz¹dkowana  zieleñ niska i wysoka. 

F) Ustawa z dnia 27,03,2003r.- "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym".
G)  Ustawa z dnia 07,07,1994r. - "Prawo Budowlane".
H)  Rozporz¹dzenie ministra Infrastruktury z dnia 12,04,2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Ze szczególnym 
uwzglêdnieniem: 
Paragrafu 2 ustêp 2: ”Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu 
u¿ytkowania: 
1) budynków o powierzchni u¿ytkowej nieprzekraczaj¹cej 1 000 m2, 
2) budynków o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 1 000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 
7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
- wymagania, o których mowa w paragrafie 1, mog¹ byc spe³nione w sposób inny ni¿ okreœlony 
w rozporz¹dzeniu, stosownie do wskazañ ekspertyzy technicznej w³aœciwej jednostki 
badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeñ 
przeciwpo¿arowych, uzgodnionych z w³aœciwym komendantem wojewódzkim Pañstwowej 
Stra¿y Po¿arnej lub pañstwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do 
przedmiotu tej ekspertyzy.”
A tak¿e: 
Paragrafu 2, ustêp 6 “Do budynków wielorodzinnych zawieraj¹cych dwa mieszkania stosuje 
siê, z zastrze¿eniem paragrafu 217 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2, przepisy rozporz¹dzenia 
odnosz¹ce siê do budynków jednorodzinnych.”

J) Obowi¹zuj¹cy dla terenu stanowi¹cego przedmiot opracowania Plan Miejscowy 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
K) Inne obowi¹zuj¹ce normy i przepisy.
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-Dzia³ki nr 931 o pow. 0.1234h, podzielonej w Planie Miejscowym na dwa obszay: 1) zabudowy 
mieszkaniowej i us³ug. (Oznaczony 1MU ) w czêœci pó³nocnej (pow. 0,060h), 2) teren zielony 
(ZS) w czêœci po³udniowej (pow.0,063h ).  
 Granica podzia³u wyznaczona w Planie Miejscowym pokrywa siê ze skarp¹, która dzieli teren  
na dwa oddzielne, obecnie nieskomunikowane  obszary, do czêœci po³udniowej mo¿na siê 
dostaæ tylko z dzia³ki 928 nie bêd¹cej w³asnoœci¹ Inwestora  .
Na dzia³ce usytuowane s¹ dwa obiekty: dwukondygnacyjny  budynek o pow. zab. 136m2: 
i parterowy budynkek gospodarczy o pow. zab. 47m2. 
Obszar dzia³ki przylegaj¹cy do ulicy Moniuszki (oko³o 190m2) charakteryzuje siê 
pozosta³oœciami utwardzenia w formie starej kostki brukowej.  
Dzia³ka posiada uzbrojenie w postaci instalacji wod-kan. i elektrycznej.  
B) Opis zabudowy istniej¹cej
Budynek dwukondygnacyjny:
Forma:
Pochodzi  z pocz¹tku dwudziestego wieku. Jest to podpiwniczona, wolnostoj¹ca, w uk³adzie 
dwóch kondygnacji z poddaszem i kopertowym dachem willa. Pierwotnie by³ to budynek 
mieszkalny, zawieraj¹cy po jednym mieszkaniu na kondygnacji. Na pocz¹tku dwudziestego 
pierwszego wieku podjêto próbê adaptacji obiektu na potrzeby laboratorium ZOZ, jednak 
remontu nie ukoñczono. Forma budynku jest doœæ charakterystyczna dla zabudowy tego typu 
i regionu z tamtego czasu, pewien wyró¿nik stanowi ryzalit ulokowany na po³udniowo-
zachodnim naro¿niku domu, umo¿liwiaj¹cy dodatkow¹ penetracjê przez promienie s³oneczne.
Detale Architektoniczne: 
Budynek jest doœæ skromny w tym aspekcie, na uwagê zas³uguj¹ opisane poni¿ej schody 
wejœciowe. Budynek posiada proste w formie opaski wokó³ okien, jednak zachowa³a siê tylko 
czêœæ z nich. Stolarka okienna: oryginalna stolarka to okna drewniane ,skrzynkowe, 
dwuskrzyd³owe  z doœwietleniem, niestety podczas remontu na potrzeby ZOZ, wiele okien 
zosta³o zast¹pionych przez niezbyt udane w formie okna wspó³czesne. Ciekawy detal stanowi 
zachowane okno balkonowe na piêtrze. 
Konstrukcja:
Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z ceg³y pe³nej, ze stropami ceramicznymi, 
ma³ogabarytowymi (Klein i Akerman) i stropem drewnianym pomiêdzy piêtrem i  poddaszem.
Wejœcia:
Budynek posiada dwa wejœcia: Boczny ganek ze schodami murowanymi, które nie mog¹ pe³niæ 
obecnie przewidzianej dla nich funkcji i wejœcie g³ówne ze schodami kamiennymi, 
stanowi¹cymi ciekawy detal architektoniczny, w dobrym stanie, mog¹cymi sprostaæ 
przewidzianej dla nich obecnie funkcji. 
Schody wewnêtrzne:      
Wyposa¿ony w schody drewniane zabiegowe pomiêdzy piêtrami i schody zabiegowe 
murowane do piwnicy, ¯adne z nich nie odpowiadaj¹  obecnie panuj¹cym przepisom. 
Izolacje:
Pokrycie dachu: karpiówka bezpoœrednio na ³atach.
Drewniany strop poddasza: pierwotna izolacja oparta na organicznych materia³ach uleg³a 
degradacji.
Stropy ceramiczne: brak izolacji
Œciany zewnêtrzne: mur z ceg³y pe³nej.
Wentylacja:
Budynek wentylowany grawitacyjnie z zadowalaj¹c¹ iloœci¹ przewodów.
Kondycja techniczna:
Na œcianach zewnêtrznych i wewnêtrznych noœnych widoczne liczne pêkniêcia przez ca³¹ 
strukturê muru. Szczegó³y stanu technicznego budynku znajduj¹ siê w czêœci konstrukcyjnej..   
Budynek gospodarczy:
Jest to parterowy, wolnostoj¹cy, jedndotraktowy, o konstrukcji tradycyjnej, opartej na murze 
z ceg³y pe³nej i zadaszeniu z p³yt korytkowych obiekt, pe³ni¹cy funkcjê pomocnicz¹ wzglêdem 
will.Funkcjonalnie sk³adaj¹cy siê z dwóch gara¿y i wiaty przeznaczonej na cele gospodarcze. 
Stan techniczny budynku gospodarczego nie wskazuje na wymóg remontu. 
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4) Opis stanu projektowanego:
4.1) Opis zagospodarowania terenu:
A) WskaŸniki powierzchniowe.
Dzia³ka 932:
Na dzia³ce 932, nie przewiduje siê ¿adnych zmian.
Dzia³ka 931: 
Obszar 1MU: odtworzenie utwardzeñ o pow. 142m2.
Pow. Zabudowy na obszarze: 183m2 to 30,5% (Plan miejscowy dopuscza 40% ).
Pozostawiono 275m2 terenu biol. czynnego to 45,8% (minimum wg Planu to 40%.)
B) Przyjête rozwi¹zania.
Obszar 1MU: niezbêdne utwardzenia w celu umo¿liwienia komunikacji pieszej i wjazdu s³u¿b, 
stan istniej¹cy nie pozwala na aran¿acje miejsc postojowych na terenie.
Usuwa siê zsyp na wêgiel zlokalizowany przy pó³nocnej-zachodniej stronie budynku, a tak¿e 
zabezpiecza siê studzienki okien siatk¹ o odpowiednich parametrach, szczegó³y w proj 
wykonawczym. Zabiegi te maj¹ za zadanie zapewnienie, bezpoœredniego i bezpiecznego 
terenu rekreacyjnego ¿lobka. 
Utwardzenia pod komunikacjê i wykonaæ z kostki brukowej na zagêszczonym piasku (kolor 
RAL7038), o formie tradycyjnej.
4.2) Opis modernizowanej zabudowy:
A) Program u¿ytkowy.
Na wniosek inwestora na parterze budynku zlokalizowano ¿³obek przeznaczony na 12 dzieci, 
dostêpny przez osobne wejœcie z mo¿liwoœci¹ drugiego, bezpoœredniego wyjœcia na teren 
zielony zlokalizowany na po³udniowy-zachód  od obiektu, umo¿liwiaj¹cy przebywanie na nim 
dzieci 
w okresie letnim. ¯³obek zaprojektowano jako lokal z ograniczonym programem 
gastronomicznym przewiduj¹cym tylko catering i przygotowywanie œniadañ z gotowych 
pó³produktów. 
W lokalu bêd¹ zatrudnione dwie osoby dla których przewidziano zaplecze socjalne w formie 
szatni.Wa¿nym determinantem przy projektowaniu ¿³obka okaza³ siê ryzalit, tworz¹cy dobre 
warunki penetracji s³onecznej,
¯³óbek zosta³  wyposa¿ony w dwie sale: salê g³ówn¹ posiadaj¹c¹ aneks jadalny, aneks 
zabawowy i salê sypialn¹  z bezpoœrednim dostêpem do toalety. Z sali g³ównej prowadzi 
wyjœcie na taras ziemny. 
Aby oddzieliæ drogi “brudn¹” od “czystej” przy wejœciu do ¿³óbka przewidziano zmywalniê 
naczyñ po³¹czon¹ z pomieszczeniem do przygotowywania posi³ków. ¯³obek zosta³ ponadto 
wyposa¿ony w szatniê dla dzieci i pomieszczenie na œrodki czystoœci.  
Na piêtrze, dostêpne z osobnej klatki schodowej i osobnego wejœcia zlokalizowano dwa 
mieszkania, które bêd¹ pe³niæ funkcjê lokali komunalnych. 
W piwnicy przewidziano kot³owniê, sk³ad opa³u, i pomieszczenia gospodarcze, nie przewiduje 
siê pomieszczeñ w piwnicy przeznaczonych na pobyt ludzi.
Poddasze przewidziano jako nieu¿ytkowe, nieprzewidziane na pobyt ludzi.
B) Dane powierzchniowe.
Parter:
¯³obek:95m2
Piêtro:
Mieszkanie po³udniowe: 43,9m2.+ 5,5m2 balkon
Mieszkanie pó³nocne: 40m2
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeñ pokazano na rysunkach.
C) Przyjête rozwi¹zania materia³owe i konstrukcyjne.
Konstrukcja budynku:
Remont fundamentów:
Szczegó³y remontu fundamentów pokazano w czêœci konstrukcyjnej proj. Bud poœwiêconej 
temu zagadnieniu.. Szczegó³y rozwi¹zañ zwi¹zanych z izolacjami przeciwwodnymi
 i drenarzem pokazano w proj. wyk.
Remont konstrukcji.
Szczegó³y remontu konstrukcji pokazano w czêœci projektu dedykowanej temu zagadnieniu i w 
proj. Wyk. 
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Na rysunkach w czêœci architektonicznej pokazano jedynie niezbêdne uzupe³nienia
i wyburzenia.
Konstrukcja nowoprojektowanych schodów.
Szczegó³y w czêœci konstrukcyjnej opracowania. 
Zewnêtrzne: 
Schody do ¿³obka: schody ¿elbetowe, licowane lastriko, gruboœæ 4cm
Schody do cz. mieszkalnej nie ulegaj¹ zmianie
Wewnêtrzne:
Schody do piwnicy: schody ¿elbetowe.
Schody na piêtro: schody stalowe, zabezpieczone ognioochronnie pow³ok¹ malarsk¹, daj¹c¹ 
min. odpornoœæ R30 (na przyk³ad systemem FLAME-STAL) posiadaj¹c¹ wymagane aprobaty
 i certyfikaty, kolor bia³y (RAL 9003),  ob³o¿one niepaln¹ wyk³adzin¹ PCV, homogeniczn¹, 
obiektow¹, antypoœlizgow¹, niepaln¹, posiadaj¹c¹ wymagane aprobaty i certyfikaty   Kolor: 
RAL 3005. Ze wzglêdu na skomplikowanie konstrukcji schodów, przed ich realizacj¹ zaleca siê 
wykonanie dok³adnego obmiaru.
Schody na poddasze: drewniane, zaimpregnowane preparatem Fobos-M4 lub innym o 
podobnych w³aœciwoœciach posiadaj¹cym wymagane aprobaty i certyfikaty. 
Modernizacja murowanej balustrady balkonu:
Szczegó³y na rysunkach projektu wykonawczego. 
Uzupe³nienia:
-Uzupe³nienia przewidziano jako wykonane z ceg³y pe³nej lub gipsowe w miejscach 
uniemo¿liwiaj¹ce zastosowania murowañ
Charakterystyka energetyczna:
-Œciany zewnêtrzne:
Tynk 1,5cm.
Ceg³a pe³na 38cm.
Styropian EPS 80-036 Fasada 10cm lub  inny o analogicznych parametrach
Mineralny tynk  na siatce 1,5cm, o grubym uziarnieniu.
Kolor: RAL  9018
U=0,29 W/m2K

-Strop nad piwnic¹:
Strop Akerman 18cm
Folia PE
Styropian EPS 200-036 POD£OGA 6cm lub inny o analogicznych parametrach
Jastrych 5cm
Posadzka 1,5cm
U=0,45 W/m2K

-Drewniany Strop pomiêdzy mieszkaniami a poddaszem:
P³yta GK 1,25cm na stalowym ruszcie
Paraizolacja- folia PE
We³na mineralna granulowana 80 19cm
Deskowanie        1,5cm
U=0,25 W/m2K

-Œciany klatki schodowej:
a) Systemowa zabudowa œcian dzia³owych gipsowo-kartonowych na profilach stalowych 10cm
U=0,6 W/m2K

b) Œciany z ceg³y:
Tynk ciep³ochronny (np Baumit Thermo Putz lub inny analogicznych parametrach) 2cm
Œciana z ceg³y pe³nej 25-28cm
Tynk ciep³ochronny (np Baumit Thermo Putz lub jak wy¿ej) 2cm
U=1,05 W/m2K (dla œciany 25cm). 
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-Dach:
Krokwie zaimpregnowaæ preparatem Fobos-M4 lub innym o podobnych w³aœciwoœciach, 
posiadaj¹cym wymagane aprobaty i certyfikaty. .
Oryginaln¹ dachówkê nale¿y w niezbêdnym zakresie uzupe³niæ. 

-Strop balkonu:
Strop Akerman 18cm
Folia PE
Styropian EPS 200-036 POD£OGA 10cm lub inny o analogicznych parametrach, uk³adany 
pomiêdzy legarami
Folia PE
Drewniane deskowanie, frazowane deski dêbowe uniemo¿liwiaj¹ce poœlizg, impregnowane  
przeciw-wodnie (np prep. Drewnochron), ze spadkiem 1cm wzd³u¿ œciany budynku.    
U=0,29 W/m2K.
Szczegó³y na rysunkach w czêœci wykonawczej. 

-Przegroda S1:Do œciany ceglanej dodana systemowa  œciana dzia³owa, ze wzglêdów 
akustycznych. 

-Strop miêdzy piêtrami (panele):
Strop Akerman 18cm
Folia PE
Izolacja akustyczna: p³yty na bazie kompozytu pianek(np. AKU-PR140 ) 0,5cm
Panele pod³ogowe 0,5cm
Brak wymogów odnoœnie wspó³czynnika U.

-Strop miêdzy piêtrami (p³ytki ceram.):
Strop Akerman 18cm
Folia PE
Wylewka zamopoziomuj¹ca 1cm
Panele pod³ogowe 1cm
Brak wymogów odnoœnie wspó³czynnika U.

-Okna: drewniane, dwuskrzyd³owe, otwierane przynajmniej w 50%. O wspó³czynniku 
przenikania U max= 1,8 W/m2K.
W ¿³obku wyposa¿one w nawietrzaki higrosterowane o przepustowoœci 30m3/h, wg rysunków. 
Nawi¹zuj¹ce w formie i podzia³ach identycznych jak oryginalne, okna, szczegó³y w czêœci 
wykonawczej.  Kolor:RAL 9003( bia³y).

Wszystkie modernizowane przegrody spe³niaj¹ wymagania izolacyjnoœci cieplnej dla 
przebudowywanych obiektów.
Materia³y zosta³y tak dobrane aby nierozprzestrzenia³y ognia.

Ogrzewanie:
Budynek bêdzie zasilany piecem na paliwo sta³e (eko-groszek) o mocy Q=25kW 
Zapotrzebowanie elektryczne dla C.O. I podgrzewanie ciep³ej wody: N=4kW.
Przewidywane straty ciep³a: Q=17,4kW.

-Rynny, obróbki blacharskie:
Nale¿y zbadaæ w jakiej s¹ kondycji, ewentualnie udro¿niæ rynny, uzupe³niæ braki. Szczegó³y 
rozwi¹zañ i kolorystyki pokazano w pr. wyk.
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D) Wyposa¿enie ¿³obka i wymogi higieniczno-sanitarne.
 Wyposa¿enie pomieszczeñ:
7.Przygotowywanie posi³ków:
1) Kuchenka elektryczna(wym. 60x60x85cm).
2) Lodówka (wym. 60x60x180cm).
3) Szafka ze zlewem jednokomorowym stoj¹ca (wym. 60x60x90cm).
4) Umywalka 45x30cm.
5) 4xSzafka kuchenna stoj¹ca (wym. 60x60x90cm).
6) Naro¿nik kuchenny stoj¹cy (wym. 70x60x90cm).
8.Zmywalnia naczyñ  
1) Zmywarka z wyparzaczem (wym. 60x60x85cm).
2) Szafka ze zlewem jednokomorowym, stoj¹ca z pojemnikiem na œmieci (wym. 60x60x90cm).
3) Umywalka 45x30cm.
4) Szafa przelotowa z p³yty meblowej, na czyste naczynia. 80x60x180cm
5) Pó³ka  odk³adacza na naczynia brudne 60x30cm.
5.Szatnia:
1) 12x Szafka szatniowa dzieciêca  (wym. 30x40x130cm)
2) Sk³adany Przewijak.
6.Szatnia Pracowników.
1) 2x Szafka szatniowa pracownicza (wym. 40x50x185cm). 
4.Toaleta
1) Sedes
2) Brodzik 85x85cm
4) Zlew gospodarczy 30x60cm
5) Umywalka 45x30cm.
6) Umywalka 45x30cm h=50cm dla dzieci.
7) Pojemnik na pieluszki.
8) Przewijak stoj¹cy 85x55x75cm wraz z pó³k¹ na œrodki do pielêgnacji. 
9) 4x Pó³ka na nocniki  80x35cm.
3.Pomieszcznie gospodarcze
1) Rega³ stoj¹cy 90x30cm.
2.Sypialnia
1) 12x £ó¿eczko dzieciêce  (wym. 120x60cm).
2) 6x Szafka dwudzielna (wym. 38x30x180cm). 
1.G³ówna sala:
1) 2x stó³ dzieciêcy (wym. 120x80cm). 
2) 12x krzese³ko dzieciêce (wym. 30x30cm). 
3) Rega³ stoj¹cy na pomoce (wym. 160x40x180cm). 
4) Umywalka (wym. 45x30cm).
5) Kojec 100x399cm
6) Stó³ i dwa krzes³a dla personelu
7) Wysokie krzese³ka do karmienia.
Niezbêdne wymogi higieniczno sanitarne:
-W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach nale¿y umieœciæ os³ony 
chroni¹ce przed bezpoœrednim kontaktem z elementem grzejnym.
-Nale¿y pamiêtaæ o rozdziale sprzêtu porz¹dkowego czêœci sanitarnej od   sprzêtu czêœci 
¿ywieniowej.
-Lokal ¿³obka nale¿y wyposa¿yæ w apteczki wyposa¿one w niezbêdne œrodki opatrunkowe. 
-Zabawki  maj¹ spe³niaæ wymagania bezpieczeñstwa i higieny i maj¹ posiadaæ oznakowanie 
CE.
-Wyposa¿enie ma posiadaæ atesty i certyfikaty w wymiarze bezpieczeñstwa i ergonomii. 
-Umywalki w toalecie wyposa¿yæ w mieszacze wody ciep³ej i zimnej podumywalkowe.
-W pomieszczeniu przygotowywania posi³ków i w zmywalni zamontowaæ wieszaki na fartuchy.
-Œciany gipsowo-kartonowe w toalecie i czêœci gastronomicznej  wykonaæ w technologii p³yt 
wodoodpornych (tzw zielonych), pokrytych do wysokoœci 2m , odporn¹ na zmywanie, 
nietoksyczn¹ farb¹. 
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-Œciany murowane w toalecie i czêœci gastronomicznej pokryæ do wysokoœci 2m , odporn¹ na 
zmywanie, nietoksyczn¹ farb¹. 
-Poœciel i le¿aki  maj¹ byæ oznakowane i przypisane do konkretnych dzieci i przechowywane 
w szafkach, których lokalizacjê pokazano na rysunku. 
E) Warunki ochrony przeciwpo¿arowej.
Zagospodarowanie terenu i zaopatrzenie w wodê do celów gaœniczych:
Odleg³oœæ od obiektów s¹siaduj¹cych, zaopatrzenie w wodê do zewnêtrznego gaszenia po¿aru 
oraz drogi po¿arowe  nie s¹ przedmiotem tego opracowania. Budynek zlokalizowany jest na 
istniej¹cej dzia³ce,  zakres zmian w budynku nie wp³ywa na w/w istniej¹ce warunki jego 
lokalizacji, ponadto na podstawie paragrafu 273 ustêp 1,rozporz¹dzenia 

 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ 
budynki i ich usytuowanie:”

” Istniej¹ce budynki spe³niaj¹ warunek dotycz¹cy powierzchni strefy 
po¿arowej, a wiêc budynki nie wymagaj¹ ustalenia odleg³oœci pomiêdzy œcianami. 
Wymagania przeciwpo¿arowe projektowanego ¿³obka:
Z³agodzone wymagania projektowanego ¿³obka oparto o rozporz¹dzenie Ministra Pracy 
I Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagañ lokalowych i sanitarnych 
dotycz¹cych ¿³obków i klubów dzieciêcych (Dz. U. z 2011 r. Nr 69 poz. 367).

Zgodnie z postanowieniami tego rozporz¹dzenia:
1. W lokalu, w którym prowadzony jest ¿³obek musz¹ byæ zapewnione bezpieczne 

warunki pobytu dzieci, potwierdzone pozytywn¹ opini¹ komendanta powiatowego 
(miejskiego) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej uwzglêdniaj¹c¹ warunki, o których mowa 
w § 2-4 rozporz¹dzenia.

2. Lokal, w którym ma byæ prowadzony ¿³obek, znajduje siê w budynku lub jego 
czêœci spe³niaj¹cym wymagania okreœlone w przepisach techniczno-budowlanych 
oraz przepisach o ochronie przeciwpo¿arowej dla kategorii zagro¿enia ludzi ZL II lub 
wymagania uzgodnione z w³aœciwym miejscowo komendantem wojewódzkim 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, w trybie okreœlonym w tych przepisach.

3. Dopuszcza siê prowadzenie ¿³obka w lokalu znajduj¹cym siê w budynku lub 
jego czêœci, innych ni¿ okreœlone w p.2, je¿eli lokal:
1) jest przeznaczony dla nie wiêcej ni¿ 15 dzieci;
2) znajduje siê na parterze budynku wykonanego z elementów 

nierozprzestrzeniaj¹cych ognia;
3) posiada co najmniej dwa wyjœcia na zewn¹trz, przy czym jednym z nich s¹ 

drzwi wyjœciowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umo¿liwiaj¹ce 
bezpoœrednie wyjœcie na przestrzeñ otwart¹;

4) zosta³ wyposa¿ony w:
a) trudnozapalne wyk³adziny pod³ogowe i inne sta³e elementy wyposa¿enia 

i wystroju wnêtrz,
b) gaœnicê proszkow¹ ABC o zawartoœci co najmniej 4 kg œrodka 

gaœniczego.
4. Strefa po¿arowa, w której znajduje siê ¿³obek, jest stref¹ po¿arow¹ 

zakwalifikowan¹ do kategorii zagro¿enia ludzi ZL, okreœlon¹ w przepisach 
techniczno-budowlanych, zlokalizowan¹ w budynku innym ni¿ tymczasowy.

5. W jednej strefie po¿arowej mo¿e znajdowaæ siê jeden ¿³obek.
Dla ¿³obka zlokalizowanego na parterze istniej¹cego budynku zaprojektowano spe³nienie 
wymienionych w p. 3, 4 i 5 z³agodzonych wymagañ rozporz¹dzenie Ministra Pracy I Polityki 
Spo³ecznej.

z dnia 12 kwietnia 
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 

Odleg³oœci miêdzy œcianami zewnêtrznymi budynków po³o¿onych na 
jednej dzia³ce budowlanej nie ustala siê, z zastrze¿eniem § 249 ust. 6, je¿eli ³¹czna 
powierzchnia wewnêtrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej 
powierzchni strefy po¿arowej wymaganej dla ka¿dego ze znajduj¹cych siê na tej dzia³ce 
rodzajów budynków. 
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Ponadto aby Projektowany ¿³obek spe³nia³ warunki zawarte w przepisach, poza rozwi¹zaniami 
funkcjonalno-przestrzennymi pokazanymi na rysunkach nale¿y:
-Wyposa¿yæ go tylko w  trudno zapalne wyk³adziny pod³ogowe 
i sta³e elementy wyposa¿enia i wystroju wnêtrz  posiadaj¹ce atesty i certyfikaty.
-Wyposa¿yæ go w gaœnicê proszkow¹ (lokalizacja na rys.) ABC z co najmniej 4kg œrodka 
gaœniczego.
Pozostaje aspekty zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo¿arow¹:
Materia³y modernizacyjne zosta³y tak dobrane aby nierozprzestrzenia³y ognia.

F) Kot³ownia i komin spalinowy. 
Posadzkê w pomieszczeniu kot³owni nale¿y obni¿yæ o 5cm, aby uzyskaæ wysokoœæ 1,9m  
i wykonaæ j¹ z chudego betonu aby zapewniæ niepalnoœæ. Kocio³ nale¿y umieœciæ na 
betonowym fundamencie wystaj¹cym 5cm ponad poziom posadzki, krawêdziowanym 
stalowym k¹townikiem. 
Kana³ dymowy: 
zaprojektowano jako systemowy, szczegó³y na rysunkach, przed przebiciem stropów 
i fundamentowaniem nale¿y wykonaæ obmiar aby czêœæ dymowa pustaka systemowego 
znalaz³a siê dok³adnie ,poœrodku pomiêdzy krokwiami tak jak to pokazano na rysunkach.
Wyprowadzenie komina ponad dach:
Nowoprojektowany komin wyprowadziæ ponad kalenicê dachu min. na 35cm, lub zrównaæ go 
z istniej¹cym kominem je¿eli jego wysokoœæ przekracza 35cm ponad kalenic¹ dachu. Konin 
licowaæ licówk¹, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Zaleca siê zastosowanie 
systemowej oprawy zewnêtrznej komina.   

G) Wp³yw na œrodowisko.
Wywóz œmieci:
-Na posesji przewidziano pomieszczenie w istn. Bud gospodarczym w odleg³oœci 10m od 
okien, w którym bêd¹ gromadzone odpady i wywo¿one na wysypisko œmieci.
Woda i kanalizacja: 
Budynek wykorzysta istniej¹ce sieci, przewidywane zu¿ycie wody i tym samym produkcja 
nieczystoœci bêdzie na poziomie:
Qœr=2,42M3/d.
Ha³as, emisja zanieczyszczeñ, wibracji, prom itp: 
Budynek ze wzglêdu na swoj¹ technologiê i obowi¹zuj¹ce przepisy nie bêdzie niekorzystnie 
wp³ywa³ na œrodowisko.
H) Wentylacja.
W budynku przewiduje siê tylko wentylacjê grawitacyjn¹, w g³ównej sali zapewniono wymianê 
powietrza 180m3/h (15m3/h na dziecko) dziêki doprowadzeniu dwóch przewodów 
wentylacyjnych a tak¿e umieszczeniu 6  nawietrzaków higrosterowanych o przepustowoœci 
30m3/h ka¿dy. Szczegó³y na rysunkach.
Dodatkowo przewidziano umieszczenie siódmego nawietrzaka w otwieranym skrzydle drzwi 
tarasowych w celu pokrycia zapotrzebowania wentylacyjnego pracowników. 
Wyloty przewodów wentylacyjnych zabezpieczyæ przed opadami.
I) Œwiadectwo  energetyczne.
Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej i na mocy obowi¹zuj¹cych przepisów nie ma 
potrzeby sporz¹dzania œwiadectwa  energetycznego 
J) Dostêp dla osób niepe³nosprawnych.
Budynek w myœl przepisów nie jest ani budynkiem u¿ytecznoœci publicznej ani budynkiem 
mieszkalnym wielorodzinnym.  
K) Zabezpieczenie skarpy:
Skarpê zlokalizowan¹ przy po³udniowej œcianie budynku, zabezpiecza siê geosiatk¹, zakres 
pokazany na Planie Zagospodarowania. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na mur oporowy 
stanowi¹cy zachodni¹ granicê dzia³ki 931 i po³udniow¹ granicê dzia³ki 932 nie bêd¹cy 
przedmiotem tego opracowania, jednak gdyby podczas prac zwi¹zanych z niniejszym 
opracowaniem zaobserwowano jakiekolwiek zmiany w jego strukturze, nale¿y poddaæ analizie 
jego kondycjê.  
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L)Drena¿ opaskowy
Roboty drenarskie nale¿y wykonaæ w trakcie i wraz z robotami wzmacniania fundamentów
Drena¿ nale¿y wykonaæ w formie ci¹g³ej opaski po obrysie œcian zewnêtrznych, w odleg³oœci 
oko³o 0,5m od obrysu budynku, wg rysunku Planu zagospodarowania i odprowadziæ do 
istniej¹cej kanalizacji deszczowej.  Rurê drenarsk¹ karbowan¹ (100mm) nale¿y ulokowaæ 
powy¿ej poziomu posadowienia budynku, ponad projektowan¹ konstrukcj¹ wzmacniaj¹c¹ jego 
fundamenty po wykonaniu ¿elbetowych oczepów oraz œci¹gów, na wysokoœci istniej¹cego 
fundamentu, a wiêc, w najwy¿szym punkcie instalacji (studzienka rewizyjna-pokazana na 
w/wrys.) oko³o rzêdnej +226,78 i zapewniæ min. spadek w kierunku studzienki zbiorczej 0,3-
0,5%. Od studzienki zbiorczej w kierunku istn. kan. deszczowej przewiduje siê kanalizacyjn¹ 
rurê PCV (100mm) o podobnym lub wiêkszym spadku. Oczywiœcie te czynnoœci musia³yby byæ 
wykonywane równie¿ odcinkami tak jak konstrukcja wzmacniaj¹ca posadowienie. Do 
rozwi¹zania na etapie realizacji pozostawia siê zarówno wykonanie konstrukcji wzmacniaj¹cej 
jak i drena¿u w miejscu czêœci niepodpiwniczonej budynku, ograniczonej osiami 0-1 i B1-E1, 
wg konstrukcyjnego rysunku wykonawczego KFw.01 (Projekt remontu fundamentów).
Prace przy wykonywaniu drena¿u powinny polegaæ na ods³oniêciu zewnêtrznych œcian 
piwnicznych i fundamentowych, oczyszczeniu ich powierzchni i w miarê mo¿liwoœci 
zabezpieczeniu œrodkami grzybobójczymi oraz  hydrofobizuj¹cymi, lecz daj¹cymi mo¿liwoœæ 
migracji wilgoci 
z wnêtrza murów i pomieszczeñ na zewn¹trz budynku,wykonaniu instalacji drena¿u z rur 
perforowanych w otulinie p³ukanego ¿wiru o maksymalnej œrednicy zastêpczej 32mm w 
warstwie 100-150mm wokó³ rury i geow³ókniny, z zastosowaniem folii t³oczonej wprowadzonej 
pomiêdzy warstwê filtracyjn¹ a mur budynku i skierowanej tzw. „kube³kami" w stronê œcian - 
pasów folii nie nale¿y kleiæ ze sob¹ tylko ³¹czyæ na zak³ad, nie nale¿y jej równie¿ kleiæ do 
powierzchni œcian z wyj¹tkiem punktów mocowania, po³o¿eniu na zewnêtrznych oraz 
wewnêtrznych powierzchniach œcian piwnicznych tynków renowacyjnych.
M) Uwagi koñcowe:
-Detale odtworzenia i kolorystykê opasek okiennych i portalu wejœciowego pokazano w czêœci 
wykonawczej.
- Futrynê drzwi do piwnicy w czêœæ nadpro¿owej oznaczyæ taœm¹ ostrzegawcz¹ (czarno-zó³t¹).
-Wszelkie pokrycia pow³okami ochronnymi wykonaæ wed³ug zaleceñ producenta.
-Wszelki nazwy marek u¿yte w niniejszym tekœcie maj¹ jedynie charakter referencyjny 
odnoœnie parametrów. 
Dodatek:
Charakterystyczne wymiary modernizowanej zabudowy:  
1) Budynek wielofunkcyjny:
Powierzchnia zabudowy: 126m2
D³ugoœæ 12,81m.
Szerokoœæ 9,65m.
Wysokoœæ w kalenicy: 11,69m (od poziomu gruntu przy wejœciu)
Wysokoœæ do okapu 7,90m (od poziomu gruntu przy wejœciu)
Pow. U¿ytkowa przeznaczona na pobyt ludzi 192,5m2+ 5,5m2 ballkon.
Powierzchnia u¿ytkowa poszczególnych lokali:
Parter:
¯³obek:95m2
Piêtro:
Mieszkanie po³udniowe: 43,9m2.+ 5,5m2 balkon
Mieszkanie pó³nocne: 40m2
Pow. U¿ytkowa ca³oœci  budynku (wliczono piwnicê i poddasze): 367,5m2+5,5m2 balkon.
Kubatura netto 858m3.
2) Budynek gospodarczy:
Powierzchnia zabudowy 47m2
D³ugoœæ: 11,15m
Szerokoœæ maksymalna 6,37m
Œrednia wysokoœæ 313m
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