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 Kórnik, 18.01.2022r. 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

Jako projektant rozbudowy, przebudowy i remontu budynku dla 
potrzeb Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, ul. Poznańska 83 w Kórniku, dz. nr ewid. 35/3, gmina Kórnik, 
oświadczam, iż projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania 
projektu.   
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

1.1.Podstawa opracowania 
 

• Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, 
• Program użytkowy Inwestora, 

• Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora, 
• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

•   Wizja lokalna w terenie, 
• Normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania budynków, 
• Uchwała Nr XXVIII/307/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 września 

2008r. 
 

1.2.Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i remont budynku dla 
potrzeb Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Sta rostwa Powiatowego w 
Poznaniu w miejscowości Kórnik na działce nr 35/3, ul. Poznańska 83, gmina Kórnik.  
Teren inwestycji obejmuje przedmiotową działkę nr ewid. 35/3.  
 

1.3.Istniejące zagospodarowanie terenu. 
 

Teren ogrodzony, zabudowany budynkiem usługowo (usługi biurowe administracji 
publicznej) - mieszkalnym i budynkiem gospodarczo-garażowym. 
Nawierzchnia działki posiada równomierne ukształtowanie terenu. 
 Przedmiotowa działka jest umiejscowiona u zbiegu ulicy Poznańskiej i 
Woźniaka. Z pozostałej, strony północno-zachodniej przedmiotowa działka graniczy z 
obszarem niezagospodarowanym. Na przedmiotowej działce znajduje się 
opracowywany budynek usługowo-mieszkalny oraz budynek gospodarczo-garażowy. 
 
Opracowywany budynek znajduje się w centralnej części działki, zaś budynek 
gospodarczo-garażowy w granicy z działką sąsiednią, od strony północno-zachodniej. 
Teren wokół budynków ogrodzony. Na przedmiotowym obszarze znajduje się 
utwardzony parking dla samochodów osobowych, zarówno w części wygrodzonej 
płotem, jak i ogólnodostępnej. Na terenie posesji zlokalizowane są również pojemniki 
na odpady stałe. 
Drogi dojazdowe stanowią ul. Woźniaka i ul. Poznańska wraz z utwardzeniami na 
przedmiotowej posesji. 
 
Do działki i istniejącego budynku doprowadzone są media: woda, kanalizacja sanitarna, 
prąd, gaz. 
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1.4.Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

1.4.1. Budynek usługowo-mieszkalny 
 Zaprojektowano rozbudowę, przebudowę i remont istniejącego budynku 
usługowo (usługi biurowe administracji publicznej) -mieszkalnego o dodatkowe 
pomieszczenia dla potrzeb Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu na dz. 35/3 w Kórniku, gmina Kórnik. 
 
 Przedmiotowy budynek wzniesiono na początku XX wieku. Dokładnie 
zakończenie budowy datuje się na rok 1908. Obiekt wzniesiono jako wolnostojący, 
piętrowy, częściowo podpiwniczony, przekryty dachem wielospadowym stromym i 
płaskim.  
Obecnie budynek pełni funkcję usługowo-mieszkalną, usługi administracji publicznej. 
Mieszczą się w nim lokale użytkowe Straży Miejskiej, Pogotowia, pomieszczenie 
archiwalne Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz dwa lokale mieszkalne.   
W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Przy zejściu schodami 
wewnętrznymi pod częścią mieszkalną znajdują się pomieszczenia gospodarcze 
przynależne do mieszkań, zaś w części dostępnej z zewnątrz budynku znajduje się 
pomieszczenie nieużytkowane. 
Na parterze i I piętrze w środkowej frontowej części znajduje się lokal użytkowany 
przez Straż Miejską. 
Lewa część budynku z niezależnym wejściem od szczytu użytkowana jest przez 
Pogotowie. Prawa część zagospodarowana jest na dwa lokale mieszkalne zlokalizowane 
na parterze i I piętrze oraz pomieszczenie archiwum Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. 
  
 Z lewej strony budynku zaprojektowano rozbudowę, przebudowę i remont 
budynku dla potrzeb Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. Filia zostanie umieszczona w części obecnie zajmowanej przez Pogotowie 
Ratunkowe wraz z rozbudowaną częścią.  
Projektuje się rozbudowę budynku o pomieszczenia poczekalni z głównym wejściem do 
obiektu oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. 
 
Dach nad istniejącą częścią budynku dwuspadowy o kątach nachylenia od 8º do 23º - 
bez zmian, którego główna kalenica budynku zwrócona jest prostopadle do frontu 
budynku, wysokość istniejącej części budynku od poziomu terenu przy wejściu wynosi 
8,76m n.p.t. Nad projektowaną częścią budynku przewidziano taras techniczny na 
urządzenia wentylacji i klimatyzacji. Nie przewiduje się dachu nad projektowano 
częścią. Wysokość projektowanej rozbudowywanej części budynku od poziomu terenu 
przy wejściu wynosi 4,46m n.p.t.  
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Projektowany budynek spełnia obostrzenia wynikające z Uchwały Nr 
XXVIII/307/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 września 2008r.:   
 

• Tereny gazownictwa – 6.G 
• Linia zabudowy: nieprzekraczalna, w odległości 5,0m od granicy z działką 

drogową – ul. Poznańską i Woźniaka, 
• Rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego o część administracyjno-

biurową – dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów 
administracyjno-biurowych – warunek spełniony, 

• Elewacja budynku: szkło i lacobel w części projektowanej, cegła w części 
istniejącej – zawiera się w dopuszczalnym zakresie materiałów 
budowlanych wysokiej jakości: okładzin, szkła, kamienia naturalnego, 
tynków szlachetnych, cegły klinkierowej i licowej, drewna oraz tym 
podobnych materiałów – warunek spełniony, 

• Powierzchnia zabudowy działki budowlanej wynosi 18,29% < max. 50% - 
warunek spełniony,  

• Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 32,17% > min. 30% - warunek 
spełniony,  

• Wysokość budynku (część istniejąca) 8,76m < max. 10m - warunek 
spełniony, 

• Wysokość budynku (część projektowana) 4,46m < max. 10m - warunek 
spełniony, 

• Zapewniono 12 miejsc postojowych, (5 miejsc dla użytkowników Filii (12 
osób), 3 miejsca dla Straży Miejskiej (7 osób), 4 miejsca dla mieszkańców 
(po 2 miejsca na lokal mieszkalny) oraz jedno dodatkowe miejsce dla osób 
niepełnosprawnych - warunek spełniony, 

• Obsługa komunikacyjna z ul. Poznańskiej - warunek spełniony, 
• Lokalizacja projektowanej rozbudowy uwzględnia bezpieczne odległości od 

gazociągu wysokiego ciśnienia, od stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz 
określone w przepisach odrębnych odległości od pozostałych sieci 
infrastruktury technicznej – warunek spełniony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Pracownia Projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński 
Pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik 

G O Y A

Sławomir Gierliński
 

 

1.4.2. Urządzenia budowlane i instalacyjne 
 
Przyłącze elektroenergetyczne 
 Istniejące, na dotychczasowych zasadach. 
 
Przyłącze wodociągowe 
 Istniejące, na dotychczasowych zasadach. 
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 Istniejące, na dotychczasowych zasadach.  
Ścieki bytowe z opracowywanej części budynku odprowadzane będą grawitacyjnie 
przykanalikiem do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce 
Inwestora.   

Zewnętrzną instalację  kanalizacji sanitarnej wykonać z rur φ160PCV-U SN8 SDR34 ze 
ściankami litymi (np. Wavin).  Kanały układać na 15 cm warstwie podsypki, a następnie 
obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym 
zagęszczeniem warstwami. Wypełnienie dookoła rurociągu może być wykonane z 
gruntu rodzimego.  
 
Odprowadzenie wody deszczowej 
 Na dotychczasowych zasadach – odprowadzenie wody deszczowej na 
nieutwardzony teren inwestycji. 
 
Przyłącze gazowe 
 Istniejące, na dotychczasowych zasadach. 
 
Miejsce gromadzenia odpadów stałych 
 Odbiór przez koncesjonowaną firmę. 
 

1.4.3. Układ komunikacyjny, sposób dostępu do drogi publicznej 
 
 Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie istniejącym zjazdem  
z ul. Poznańskiej na działkę nr ewid. 35/3 objętą opracowaniem. Dojście i dojazd do 
budynku – istniejące.  
 
Miejsca postojowe 
  
 Zapewniono 12 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce dla osób 
niepełnosprawnych (5 miejsc dla użytkowników Filii (12 osób), 3 miejsca dla Straży 
Miejskiej (7 osób), 4 miejsca dla mieszkańców (po 2 miejsca na lokal mieszkalny). 
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1.4.4. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
 
Instalacja wodociągowa 
 Istniejąca, na dotychczasowych zasadach. 
 
Instalacja deszczowa wody opadowej z dachów oraz powierzchni utwardzonych. 
 Na dotychczasowych zasadach – odprowadzenie wody deszczowej na 
nieutwardzony teren inwestycji. 
 
Kanalizacja sanitarna 
 Istniejące, na dotychczasowych zasadach. 
Ścieki bytowe z opracowywanej części budynku odprowadzane będą grawitacyjnie 
przykanalikiem do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce 
Inwestora.   

Zewnętrzną instalację  kanalizacji sanitarnej wykonać z rur φ160PCV-U SN8 SDR34 ze 
ściankami litymi (np. Wavin).  Kanały układać na 15 cm warstwie podsypki, a następnie 
obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym 
zagęszczeniem warstwami. Wypełnienie dookoła rurociągu może być wykonane z 
gruntu rodzimego.  
 
Instalacja elektryczna 
 Istniejąca, na dotychczasowych zasadach. 
 
Instalacja gazowa 
 Istniejąca, na dotychczasowych zasadach. 
 

1.4.5. Ukształtowanie terenu i zieleń 
 
Przed wejściem do budynku rzędna terenu wynosi ok. 67,60m n.p.m. Teren posiada 
płaskie ukształtowanie. Nie planuje się zmiany istniejącego ukształtowania terenu. 
Dojście i dojazd do budynku zgodnie z istniejącym zagospodarowaniem terenu.  
 

1.4.6. Nawierzchnie utwardzone 
 
Dojście i dojazd do budynku, plac parkingowy zgodnie z istniejącym 
zagospodarowaniem terenu. Pozostała część terenu się przeznaczona pod zieleń niską.  
 

1.4.7. Ogrodzenie 
 
Istniejące, podmurówka i słupki murowane, przęsła stalowe ażurowe. Wysokość max.  
ogrodzenia wynosi 1,5m. 
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1.5.Bilans powierzchni 
 

L.p. Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia 
Procentowo do pow. 
działki 

  [m2] [%] 

1. Zabudowa 

• Budynek usługowo (usługi 
biurowe administracji 
publicznej) – mieszkalny – istn., 
przebudowa i remont – proj. 

• Budynek usługowo (usługi 
biurowe administracji 
publicznej) – rozbudowa – proj. 

• Budynek gospodarczo-garażowy 
– istn. 

RAZEM:   

 
397,99 

 
 
 

21,50 
 
 

165,26 
 

584,75 

 
12,45 

 
 
 

0,67 
 
 

5,17 
 

18,29 
   2. Pow. utwardzone – istn. 

Pow. utwardzone – proj. 
RAZEM:   

           1549,33 
34,45 

1583,78 

48,46 
1,08 
49,54 

3. Pow. biologicznie czynna – istn. 1028,47 32,17 
 Razem: 3197,00 100,00 
 Powierzchnia opracowanego terenu 3197,00 100,00 

 
Projektowany budynek spełnia obostrzenia wynikające z Uchwały Nr 
XXVIII/307/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 września 2008r.:   

• Tereny gazownictwa – 6.G 
• Linia zabudowy: nieprzekraczalna, w odległości 5,0m od granicy z działką 

drogową – ul. Poznańską i Woźniaka, 
• Powierzchnia zabudowy działki budowlanej wynosi 18,29% < max. 50% - 

warunek spełniony,  
• Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 32,17% > min. 30% - warunek 

spełniony,  
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1.6.Ochrona wynikająca z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie urbanistycznej miasta Kórnik, 
wpisanej do rejestru zabytków pod nr 2199/Wlkp/A decyzją z dnia 18.09.1990r. 
objętego ścisłą ochroną konserwatorską. 
Brak jest stanowisk archeologicznych w obszarze planowanej inwestycji, nie jest 
wymagane prowadzenie badań archeologicznych. W przypadku odnalezienia obiektów 
mogących posiadać wartość historyczną należy je zachować, przerwać prace i zgłosić 
fakt odpowiednim służbom.  
 

1.7.Wpływ eksploatacji górniczej. 
 
Działka nie znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej. 
 

1.8.Oddziaływanie na środowisko. 
 
Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
 
- Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne. 
 Budowa nie wymaga wycinki drzew na działce, nie wpłynie niekorzystnie na 
glebę i wody zarówno powierzchniowe jak i podziemne. 
- Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 
 Nie dotyczy. 
- Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 
 Odpady stałe, wytwarzane w projektowanym budynku, będą cyklicznie 
odbierane i utylizowane przez odpowiednią firmę, zajmującą się wywozem śmieci. 
Lokalizacja pojemników na odpady stałe została oznaczona na rysunku A-0. 
 Odpady segregowane będą na działce Inwestora, natomiast zużyte baterie i 
inne tego typu odpady będą składowane w odpowiednich pojemnikach do tego 
przeznaczonych. 
- Właściwości akustyczne oraz emisje drgań. 
 Nie dotyczy. 
- Ochrona powietrza. 
 Inwestycja nie będzie powodować zanieczyszczeń powietrza ponad 
dopuszczalne poziomy. 
- Ochrona wód. 
 Inwestycja nie spowoduje skażenia wód, w tym zachwiania poziomu i ilości 
wody zapewniającego ochronę równowagi biologicznej. 
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- Ochrona gleby. 
 Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi. 
- Ochrona przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi. 
 Budynek nie przekroczy wartości normatywnych w odniesieniu do hałasu. 
 

1.9.Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 
1.9.1. Przeznaczenie budynku. Dane ogólne. 

Przedmiotowy obiekt to budynek usługowo-mieszkalny to obiekt  dwukondygnacyjny, 
podpiwniczony, o max. wysokości budynku 9,04m n.p.t. Budynek posiada powierzchnię 
wewnętrzną do 8000 m2. 
 
W zakresie przedmiotowego opracowania planowana jest rozbudowa, przebudowa i 
remont budynku dla potrzeb Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Zakres opracowania ogranicza się do części budynku 
przeznaczonej dla potrzeb Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Opracowywana część budynku stanowi odrębną strefę 
pożarową. 
Opracowywana część budynku będzie służyła Pracownikom Starostwa oraz 
Mieszkańcom Gminy i okolic w celu załatwienia spraw. 
 
1.9.2. Odległość od obiektów sąsiadujących. 

Budynek usytuowany jest na działce nr ewid. 35/3 w Kórniku, przy ul. Poznańskiej 83. 
Odlełgość opracowywanego budynku do najbliższego budynku na sąsiedniej działce 
wynosi 30m.  
 
1.9.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

W budynku w opracowywanej części nie przewiduje się przechowywania materiałów 
niebezpiecznych pożarowo. 

1.9.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Przyjmuje się, że obciążenie ogniowe w pomieszczeniu kotłowni nie przekroczy 
500MJ/m2.  

1.9.5. Kategoria zagrożenia ludzi. 

Budynek w opracowywanej części (usługi biurowe administracji publicznej) został 
zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W pozostałej części budynku 
część usługowa i mieszkalna zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL III/IV. 
 

1.9.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Zagrożenie wybuchem w obiekcie jak i w bliskim sąsiedztwie nie występuje. 
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1.9.7. Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej o kategorii zagrożenia ludzi ZL III w 
budynku niskim (N), o dwóch kondygnacjach nadziemnych wynosi 8000m2 i nie 
zostanie przekroczona.  
Budynek zaprojektowano w dwóch strefach pożarowych: 

− Strefa pożarowa o powierzchni 113,17m2, zaliczona do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III obejmująca kondygnację parteru w zakresie opracowania 

− Strefa pożarowa o powierzchni 532,23m2, zaliczona do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III/IV obejmująca pozostałą część budynku, będącą poza zakresem 
opracowania. Ze strefy pożarowej wydzielone jest pomieszczenie kotłowni 
gazowej zlokalizowanej na parterze. 

 
1.9.8. Klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów oraz 

stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 

Budynek w opracowywanej części został zaprojektowany i powinien być wykonany w 
klasie „D” odporności pożarowej. Wszystkie elementy budynku powinny być nie 
rozprzestrzeniające ognia. 
Elementy budynku klasy „D” odporności pożarowej powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom odporności ogniowej5): 
• główna  konstrukcja  nośna  (ściany, słupy, podciągi) –  R 30; 
• konstrukcja dachu – (-);                                                                                                                            
• stropy1) - REI 30; 
• ściany zewnętrzne1),2) – EI 30 (o-i); 
• ściany wewnętrzne1) – (-); 
• przekrycie dachu3) – (-). 
 

Oznaczenia: 

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., 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 

nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 
odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 
stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 
zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej 
powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje 
się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Elementy budynku zaprojektowane  są jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  

Elementy drewniane zaimpregnować do NRO. 
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1.9.13. Drogi pożarowe. 

Do budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o 
powierzchni nieprzekraczającej 1000m2 nie jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej. 
Do przedmiotowego budynku dojazd kołowy wozów straży pożarnej zapewniony z Ul. 
Poznańskiej i ul. Woźniaka.  
 
1.9.14. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego 

gaszenia pożaru. 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s.  

Wymaganie spełni co najmniej jeden hydrant DN 80 nadziemny w odległości co 
najmniej 5 m od ściany budynku i maksymalnie do 75m od chronionego budynku. 
 

1.10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
 
 Przedmiotowa inwestycja będzie oddziaływać na przedmiotową działkę nr 
ewid. 35/3, obręb Kórnik, gmina Kórnik. 
Lokalizacja budynku względem granic działki jest zgodna z przepisami w sprawie 
warunków techniczno-budowlanych, lecz będzie oddziaływać na nieruchomości 
sąsiednie. 
Obszar oddziaływania obiektów budowlanych określono zgodnie z § 13a 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r, poz. 462 z późn. 
zm.). 
Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do działki objętej opracowaniem, 
działki nr ewid. 35/3 obręb Kórnik, gmina Kórnik.   
 
 
Dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku 
emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego  jak również nie powstaje 
pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. Charakter, program użytkowy i wielkość 
budynku oraz sposób jego posadowienia – nie wypływa negatywnie na istniejący 
drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
Projekt budynku jest zgodny z § 12, Rozdziału I Usytuowanie budynku, Działu II 
Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej z Rozporządzenia 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). 
Gabaryty budynku są zgodne z zapisami Uchwały Nr XXVIII/307/2008 Rady Miejskiej 
w Kórniku z dnia 30 września 2008r. 
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Inwestycja nie powoduje powstania uciążliwości o których mowa w §11 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690  
z późniejszymi zmianami). 
 
Projektowany budynek nie wprowadza ograniczeń wynikających z §13 i §60 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690  
z późniejszymi zmianami).  

 
1.11.Mapa zasadnicza - projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 
      
    Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

Pracownia Projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński 
Pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik 

G O Y A

Sławomir Gierliński
 

 

PROJEKT TECHNICZNY  
 
II.      PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU   
 
2.1. Sprawy formalno - prawne 
 

• Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, 
 

• Program użytkowy Inwestora, 
 

• Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora, 
 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 
 

•   Wizja lokalna w terenie, 
 

• Normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania budynków, 
 

• Uchwała Nr XXVIII/307/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 września 
2008r. 
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2.2.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
 
 
Obiekt:  Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 

na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji i 
Transportu Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu  

 
 
Adres budowy: Kórnik, ul. Poznańska 83, dz. nr ewid. 35/3 
 obręb Kórnik, gmina Kórnik 
 
 
Kategoria obiektu: XII  
 
  
2.3 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowania obiektu 

budowlanego. 
 
  Obecnie budynek pełni funkcję usługowo (usługi biurowe administracji 
publicznej) -mieszkalną. Mieszczą się w nim lokale użytkowe Straży Miejskiej, 
Pogotowia, pomieszczenie archiwalne Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz dwa lokale 
mieszkalne.   
W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Przy zejściu schodami 
wewnętrznymi pod częścią mieszkalną znajdują się pomieszczenia gospodarcze 
przynależne do mieszkań, zaś w części dostępnej z zewnątrz budynku znajduje się 
pomieszczenie nieużytkowane. 
Na parterze i I piętrze w środkowej frontowej części znajduje się lokal użytkowany 
przez Straż Miejską. 
Lewa część budynku z niezależnym wejściem od szczytu użytkowana jest przez 
Pogotowie. Prawa część zagospodarowana jest na dwa lokale mieszkalne zlokalizowane 
na parterze i I piętrze oraz pomieszczenie archiwum Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. 
  
 Z lewej strony budynku zaprojektowano rozbudowę, przebudowę i remont 
budynku dla potrzeb Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. Filia zostanie umieszczona w części obecnie zajmowanej przez Pogotowie 
Ratunkowe wraz z rozbudowaną częścią.  
Projektuje się rozbudowę budynku o pomieszczenia poczekalni z głównym wejściem do 
obiektu oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. 
 

 
 



  
 

Pracownia Projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński 
Pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik 

G O Y A

Sławomir Gierliński
 

 

2.4 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna. 
 

 Dach nad istniejącą częścią budynku dwuspadowy o kątach nachylenia od 8º 
do 23º - bez zmian, którego główna kalenica budynku zwrócona jest prostopadle do 
frontu budynku, wysokość istniejącej części budynku od poziomu terenu przy wejściu 
wynosi 8,76m n.p.t. Nad projektowaną częścią budynku przewidziano taras techniczny 
na urządzenia wentylacji i klimatyzacji. Nie przewiduje się dachu nad projektowano 
częścią. Wysokość projektowanej rozbudowywanej części budynku od poziomu terenu 
przy wejściu wynosi 4,46m n.p.t.  
 
 Ściany rozbudowywanej części projektuje się jako połączenie konstrukcji 
murowanej i stalowej. Elewację południowo-wschodnią projektuje się jako szklaną, 
północno-zachodnią ze szkła emaliowanego np. typu lacobel, natomiast elewacja 
południowo-zachodnia częściowo jako przeszklona, częściowo ze szkła emaliowanego 
np. typu lacobel w celu uzyskania spójnej fasady.  
 
Projektowany budynek spełnia obostrzenia wynikające z Uchwały Nr 
XXVIII/307/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 września 2008r.:   
 

• Tereny gazownictwa – 6.G 
• Linia zabudowy: nieprzekraczalna, w odległości 5,0m od granicy z działką 

drogową – ul. Poznańską i Woźniaka, 
• Rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego o część administracyjno-

biurową – dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów 
administracyjno-biurowych – warunek spełniony, 

• Elewacja budynku: szkło i lacobel w części projektowanej, cegła w części 
istniejącej – zawiera się w dopuszczalnym zakresie materiałów 
budowlanych wysokiej jakości: okładzin, szkła, kamienia naturalnego, 
tynków szlachetnych, cegły klinkierowej i licowej, drewna oraz tym 
podobnych materiałów – warunek spełniony, 

• Powierzchnia zabudowy działki budowlanej wynosi 18,29% < max. 50% - 
warunek spełniony,  

• Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 32,17% > min. 30% - warunek 
spełniony,  

• Wysokość budynku (część istniejąca) 8,76m < max. 10m - warunek 
spełniony, 

• Wysokość budynku (część projektowana) 4,46m < max. 10m - warunek 
spełniony, 

• Zapewniono 12 miejsc postojowych, (5 miejsc dla użytkowników Filii (12 
osób), 3 miejsca dla Straży Miejskiej (7 osób), 4 miejsca dla mieszkańców 
(po 2 miejsca na lokal mieszkalny) oraz jedno dodatkowe miejsce dla osób 
niepełnosprawnych - warunek spełniony, 
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• Obsługa komunikacyjna z ul. Poznańskiej - warunek spełniony, 
• Lokalizacja projektowanej rozbudowy uwzględnia bezpieczne odległości od 

gazociągu wysokiego ciśnienia, od stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz 
określone w przepisach odrębnych odległości od pozostałych sieci 
infrastruktury technicznej – warunek spełniony. 

 

2.5 Charakterystyczne parametry techniczne. 
 
Powierzchnia: 
Powierzchnia działki:  3197,00m2 

 
Budynek: 
Powierzchnia zabudowy - część istniejąca:                      397,99 m2 

Powierzchnia zabudowy - rozbudowa:                      21,50m2 

Powierzchnia zabudowy - RAZEM:                      419,49m2 

 

Powierzchnia całkowita - część istniejąca:                                           721,68m2 

Powierzchnia całkowita – rozbudowa:                                                 21,50m2 

Powierzchnia całkowita – RAZEM:                                                 743,18m2 

 

Powierzchnia użytkowa - część istniejąca:   476,25m2  
Powierzchnia użytkowa – rozbudowa:                                             17,02m2  
Powierzchnia użytkowa – RAZEM:                                             493,27m2  
 
Kubatura- część istniejąca:    2579,00m3 

Kubatura- rozbudowa:    84,00m3 

Kubatura- rozbudowa:    2663,00m3 

 
Liczba kondygnacji nadziemnych istniejącej części budynku:   II  
 

Szerokość rozbudowywanej części budynku:   3,20m    
Wysokość rozbudowywanej części budynku:   4,26m   
    
Liczba kondygnacji nadziemnych rozbudowywanej części budynku: I  
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2.6 Opis inwentaryzacyjny budynku 
 

2.6.1. FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE ORAZ PIWNIC. 
 

Fundamenty wykonane jako ceglane ze spoiwem cementowo-wapiennym. Do 
wykonania fundamentów wykorzystano cegłę pełną.  

Na ławach fundamentowych nie ułożono żadnej izolacji poziomej i pionowej 
przeciwwilgociowej.  

Fundamenty i mury fundamentowe są zawilgocone, występuje korozja chemiczna.  
Mury fundamentowe i piwnic wykonano z cegły pełnej. Łączna grubość ściany 

pokrytej tynkiem cementowo-wapiennym wynosi ca’ 55cm. 
Zawilgocenia dolnych partii muru powodują jego destrukcję, rozsadzany jest tynk 

na cokole oraz w dolnej części murów parteru. Powyżej poziomu terenu wypłukana 
została zaprawa cementowa po zewnętrznej stronie muru. 
W pomieszczeniu piwnicy ściany są pokryte pleśnią, belki stalowe stropu Kleina są 
pokryte rdzą. Elementy pomieszczenia uległy korozji chemicznej.  
Całkowicie zawilgocona jest również cegła na posadzce w pomieszczeniach 
piwnicznych. Wierzchnią warstwę cegły pokrywa zielony nalot będący 
pleśnią/zagrzybieniem. 

 
2.6.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH. 
 

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wykonano jako murowane i obłożono 
tynkiem cementowo-wapiennym od strony wewnętrznej. Łączna grubość muru wraz z 
tynkiem wynosi ca’ 41cm. Materiałem konstrukcyjnym ścian zewnętrznych jest cegła 
ceramiczna kratówka oraz pełna.  

Pod ścianami konstrukcyjnymi parteru nie ułożono żadnej izolacji 
przeciwwilgociowej poziomej odcinającej ściany fundamentowe i piwnic od murów 
parteru.  

Na ścianach zewnętrznych od strony wewnętrznej w pomieszczeniach ułożono 
warstwę tynku o grubości ca' 3cm. Od zewnętrz ściany spoinowane, nietynkowane. 
Jedynie na fragmentach elewacji położony został tynk. W wielu miejscach spoiny 
między cegłami posiadają ubytki, są wypłukane. W miejscach ("wstawkach" na 
elewacji), gdzie został ułożony tynk, spękał on całkowicie, a powłoka malarska się 
złuszczyła pod wpływem działania czynników atmosferycznych. 

W dolnych partiach ścian parteru brak izolacji poziomej odcinającej mury parteru 
od ścian fundamentowych i piwnic pozwala na dużą absorpcję wody. Skutkiem są 
widoczne zawilgocenia na ścianach w poszczególnych pomieszczeniach parteru. 

Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny na elewacji jest spękany. Podczas wizji 
lokalnej stwierdzono zarysowania tynku i złuszczenia powłoki malarskiej. Wykonane 
odkrywki niszczące pozwoliły ocenić jego stan techniczny, który określa się jako 
niezadowalający. 
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Plamy zawilgocenia na murach są widoczne: 
- po obwodzie budynku do wysokości około 1,0m powyżej posadzki parteru, 
- przy części podpiwniczonej wieży na całej wysokości kondygnacji piwnicy. 

 

2.6.3. ŚCIANY WEWNĘTRZNE. 
 

Ściany wewnętrzne nośne i działowe wykonane są z cegły ceramicznej kratówki, 
pełnej i drążonej. Na ścianach ułożono tynk cementowo-wapienny, część ścian w 
pomieszczeniach użytkowych  pokryto gładzią.  
 

2.6.4. STROP NAD PARTEREM I I PIĘTREM. 
 

Strop nad parterem i I piętrem wykonany jest jako stalo-ceramiczny oraz drewniany 
belkowy. Sufit od spodu pokryty tynkiem cementowo-wapiennym, a w części 
pomieszczeń wykonany dodatkowo sufit podwieszany typu OWA.  
 

2.6.5. DACH. 
 

Więźba dachowa wykonana została w konstrukcji drewnianej ciesielskiej w 
układzie krokwiowo-płatwiowym. Płatew drewniana więźby w części nieużytkowej 
poddasza nad parterem podparta została profilem stalowym. 

Krokwie 12x12cm w rozstawie co ca’ 1,0m oparte są na murłatach oraz płatwiach 
pośrednich.  

Pokrycie dachu wykonane jest z blachodachówki na łatowaniu, papie i deskowaniu. 
Pierwotne pokrycie z dachówki zostało wymienione w późniejszym okresie na 
blachodachówkę. 

Pierwotne pokrycie dachu z dachówki zostało rozebrane, a konstrukcja dachu 
została pokryta pełnym deskowaniem, papą. Na papie ułożono łaty i ułożono 
blachodachówkę. Wymiany dokonano na przełomie XX i XXI wieku. 

Pokrycie z blachodachówki jest w wielu miejscach powyginane, w arkuszach 
blachy widoczne jest wiele miejsc wgnieceń. Pojedyncze arkusze z blachy są 
nieodpowiednio mocowane, brak wkrętów, arkusze są luźne, odginają się z połaci dachu. 
Wkręty są zardzewiałe.  

Ponadto w stanie nieodpowiednim są opierzenia przy połaci dachu. Z części 
opierzeń całkowicie odpadła powłoka malarska. Opierzenia są również w części 
powyginane, a wkręty je mocujące całkowicie zardzewiałe. Uszczelki pod wkrętami 
uległy skruszeniu pod wpływem działania czynników atmosferycznych. 
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2.6.6. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. 
 

Stolarka okienna została wymieniona na przełomie wieków  z drewnianej na PCV. 
Okna dwuszybowe z wypełnieniem komory argonem. Współczynnik przenikania U dla 
całego okna wynosi w granicach 1,5-1,8W/m2K. Parapety zewnętrzne z cegły układanej 
na rolkę. Drzwi wejściowe do poszczególnych lokali są w znacznym stopniu 
wyeksploatowane. 

Drzwi zewnętrzne w budynku zamontowane zostały jako aluminiowe, drewniane, 
PCV lub stalowe.  
 

2.6.7. SCHODY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE. 
 

Schody zewnętrzne wraz z podestami wykonane zostały z kostki poz-bruk. Jedynie 
do części mieszkalnej na parterze schody wykonano ze stopni granitowych. 

Schody wewnętrzne w części Straży Miejskiej wykonano ze stopni granitowych na 
belce policzkowej. Schody na I piętro w części mieszkalnej wykonane są jako 
drewniane, zaś do piwnicy jako ceglane. Nastopnice drewniane są wyeksploatowane, 
wytarte i zużyte. Widoczne są ubytki powłoki malarskiej na stopniach schodów i 
balustradzie. 
 

2.6.8. INSTALACJE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE. 
 
 

Budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: 

− wodociągową, 
− kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
− elektryczną, 

− gazową, 
− wentylację grawitacyjną w lokalach mieszkalnych i mechaniczną w lokalach 

użytkowych, 

− centralnego ogrzewania. 
Instalacje wewnętrzne w stanie zadowalającym. Sprawne instalacje wewnętrzne. 

Remont kapitalny instalacji wewnętrznych przeprowadzony został w 1996r. 
Instalacja wodociągowa z rur stalowych i miedzianych, przyłącze z sieci 

wodociągowej, instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV z odprowadzeniem do sieci 
kanalizacyjnej.  

Odprowadzenie wody opadowej do sieci kanalizacji. 
Budynek w części dachu wyposażony w instalację odgromową.  
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2.7 Opis elementów konstrukcyjnych i architektonicznych 
 

2.7.1 FUNDAMENTY POZ. 5.1-POZ. 5.4  
 
Projektuje się fundamenty w części przebudowywanej i rozbudowywanej 

budynku jako żelbetowe ławy (POZ. 5.1), stopy (POZ. 5.2-POZ. 5.3) i podwaliny 
(POZ. 5.4) wylewane z betonu C 16/20 (wg starego oznaczenia B20).  
Ławy (POZ. 5.1) zbrojone konstrukcyjnie 4Ø12 ze stali A-IIIN (RB500), strzemiona 
Ø6 co 25cm ze stali A-IIIN (RB500), na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Z ław we 
wskazanych miejscach należy wyprowadzić zbrojenie trzpieni żelbetowych POZ. 4.1-
4.3. 
Stopy (POZ. 5.2, POZ. 5.3) zbrojone konstrukcyjnie siatką dołem i górą z prętów Ø12 
co 15cm ze stali A-IIIN (RB500), strzemiona Ø6 co 25cm ze stali A-IIIN (RB500), na 
warstwie chudego betonu gr. 10cm. 
Podwalina żelbetowa (POZ. 5.4) zbrojona konstrukcyjnie 4Ø12 ze stali A-IIIN 
(RB500), strzemiona Ø6 co 25cm ze stali A-IIIN (RB500), na warstwie chudego betonu 
gr. 10cm. 
 
W obrysie przebudowywanej części istniejącej fundamenty i mury fundamentowe od 
strony zewnętrznej i wewnętrznej należy odcinkami odkopać, oczyścić i osuszyć oraz 
zaizolować przeciwwilgociowo za pomocą izolacji szpachlowanej na bazie żywic 
poliestrowych. Przewidziano dwukrotne ułożenie izolacji – po stronie zewnętrznej do 
poziomu terenu, po stronie wewnętrznej do poziomu góry podbetonu. Izolacja 
przeciwwilgociowa pionowa - np. MB2K firmy Remmers. 
 
Opis rozpatrywać łącznie z rys. fundamentów oraz detalami elementów żelbetowych. 

 
W przypadku rezygnacji z wylania podbetonu należy zwiększyć wysokość 
konstrukcyjną fundamentów o 10cm oraz otulinę zbrojenia dolnego do 8cm. Decyzję 
należy uzgodnić z projektantem i kierownikiem budowy. 
 
Na projektowanych ławach fundamentowych należy ułożyć dwie warstwy papy 
asfaltowej na lepiku asfaltowym lub jedną warstwę papy termozgrzewalnej. 
Fundamenty należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 
 
Uwaga: 
Z całej powierzchni zabudowy należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej. Fundament 
budynku należy posadowić na gruncie budowlanym rodzimym. Spod fundamentu 
należy wybrać grunt humusowy i nasypowy. Posadowienie ław i stóp fundamentowych 
należy zweryfikować na budowie z projektantem po wykonaniu prac ziemnych.  
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2.7.2 ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
 

Projektowane ściany fundamentowe murować warstwowo z bloczków 
betonowych M6 gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. Ściany 
należy wyspoinować (spoina pełna) i zaizolować przeciwwilgociowo. Zaizolować 
przeciwwilgociowo za pomocą izolacji szpachlowanej na bazie żywic poliestrowych. 
Przewidziano dwukrotne ułożenie izolacji – po stronie zewnętrznej do poziomu terenu, 
po stronie wewnętrznej do poziomu góry podbetonu. Izolacja przeciwwilgociowa 
pionowa - np. MB2K firmy Remmers. 
Ściany fundamentowe zakończone wieńcem żelbetowym dla mocowanie rusztu fasady 
zewnętrznej. 

 Ściany fundamentowe ocieplić styropianem Aqua lub styrodurem grubości 
15cm.  
Należy zwrócić szczególną uwagę przy obsypywaniu budynku żeby nie uszkodzić 
izolacji termicznej. 

 
Istniejące mury fundamentowe zewnętrzne w obrysie przebudowywanej części 
istniejącej od strony zewnętrznej i wewnętrznej należy odcinkami odkopać, oczyścić i 
osuszyć oraz zaizolować przeciwwilgociowo za pomocą izolacji szpachlowanej na 
bazie żywic poliestrowych. Przewidziano dwukrotne ułożenie izolacji – po stronie 
zewnętrznej do poziomu terenu, po stronie wewnętrznej do poziomu góry podbetonu. 
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa - np. MB2K firmy Remmers. 

 
2.7.3  TRZPIENIE ŻELBETOWE POZ. 4.1-4.3, 4.8 
 

Zaprojektowano trzpienie żelbetowe o przekroju 25x25cm (POZ. 4.1 - POZ. 4.3) 
i 18x25cm (POZ. 4.8), zbrojone prętami 4Ø12 (A-IIIN, RB500)  i  strzemionami  Ø6  
co  15 cm, (stal A-IIIN, RB500), beton C 20/25. Zbrojenie trzpieni wyprowadzić od 
poziomu fundamentów, górą kotwienie prętów głównych w wieńcach żelbetowych.  
 
2.7.4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

 
Projektowane ściany zewnętrzne dwuwarstwowe gr. 45cm. Warstwa 

konstrukcyjna z pustaków ceramicznych grubości 25cm i klasy 15MPa na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 5MPa. Ściany ocieplić wełną mineralną gr. 15cm. 
Okładzina elewacyjna szklana i alucobond na ruszcie systemowym mocowanym do 
elementów murowych, żelbetowych i stalowych.  

 
Uwaga: Wszystkie wnęki i bruzdy instalacyjne wymiarami dostosować do 
montowanych w nich elementów i urządzeń. 
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Istniejące ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wykonano jako 
murowane i obłożono tynkiem cementowo-wapiennym od strony wewnętrznej. Łączna 
grubość muru wraz z tynkiem wynosi ca’ 41cm. Materiałem konstrukcyjnym ścian 
zewnętrznych jest cegła ceramiczna kratówka oraz pełna. 

Zamurowania w ścianach zewnętrznych wykonać z cegły pełnej klinkierowej kl. 
25MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. 

 
2.7.5 ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE 

 
Projektowane ściany wewnętrzne nośne w części rozbudowywanej gr. 25cm z 

pustaków kl. 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa.  
Uwaga: Wszystkie wnęki i bruzdy instalacyjne wymiarami dostosować do 
montowanych w nich elementów i urządzeń.  

 
Istniejące ściany wewnętrzne nośne i działowe wykonane są z cegły ceramicznej 

kratówki, pełnej i drążonej. Na ścianach ułożono tynk cementowo-wapienny, część 
ścian w pomieszczeniach użytkowych  pokryto gładzią.  

 
Zamurowania w ścianach zewnętrznych wykonać z cegły pełnej klinkierowej             

kl. 25MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. 

 
2.7.6 ŚCIANKI SAMONOŚNE 
  
 Ścianki samonośne gr. 18cm murowane z bloczków na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5MPa. Ściana samonośna o odporności ogniowej REI 60. 
Uwaga: Wszystkie wnęki i bruzdy instalacyjne wymiarami dostosować do 
montowanych w nich elementów i urządzeń. 
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2.7.7 ŚCIANKI DZIAŁOWE  
  
 Ścianki działowe w przebudowywanej części wykonać gr. 12cm murowane z 
pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa.  
Ścianki działowe usztywnić również prętami Ø6 co trzecią warstwę pustaków. Ściankę 
pomiędzy pomieszczeniem 5/1 i 6/1 zakończyć trzpieniem żelbetowym 25x12cm, 
stanowiącym usztywnienie i podkonstrukcję do mocowania stolarki wewnętrznej.  
Nadproża w ścianach działowych wykonać z prętów 2Ø12 na zaprawie cementowej. 
Alternatywnie nadproża wykonać z belek prefabrykowanych 1x NSB 120 lub 
elementów nadrzwiowych ND-12 firmy STROPEX. 
Ścianek działowych nie podmurowywać na sztywno do stropu. Pozostawić szczelinę 
2cm i wypełnić wełną mineralną lub pianką rozprężną. 
Uwaga: Wszystkie wnęki i bruzdy instalacyjne wymiarami dostosować do 
montowanych w nich elementów i urządzeń. 
 

2.7.8 KONSTRUKCJA STALOWA W CZĘŚCI ISTN. 
 
 W miejscach wyburzeń ścian nośnych projektuje się do podparcia stropu 
podciągi i słupy w konstrukcji stalowej. Konstrukcję stalową zabezpieczyć 
antykorozyjnie i przeciwogniowo do R 30. Elementy stalowe ze stali profilowanej 
S235JR. Przy mocowaniu konstrukcji stalowej należy zapewnić doleganie profili i blach 
podstawy do konstrukcji murowej. W przypadku niedolegania należy po montażu 
wykonać podlewki z zaprawy szybkotwardniejącej np. CX 5. Dopuszcza się rozbiórkę 
powyższych fragmentów murów pod stropem, w jego grubości i nad stropem oraz 
ponowne odmurowanie. Wykonawca przewidzi sposób montażu po uprzednio 
wykonanej wizji lokalnej. 
 
POZ. 2.1 Podciąg stalowy 2x IPN 240, 
POZ. 2.2 Podciąg stalowy 2x IPN 240, 
POZ. 2.3 Podciąg stalowy 2x IPN 240, 
POZ. 2.4 Słup stalowy □ 120x120x5. 
 

2.7.9 WIEŃCE ŻELBETOWE POZ. 4.4-4.6  
 

W projektowanej części rozbudowy mury fundamentowe, ściany zewnętrzne i 
wewnętrzne w części rozbudowywanej spięte są żelbetowymi wieńcami obwodowymi. 
Wieńce wylewane z betonu C 20/25, zbrojenie podłużne 4Ø12, stal A-IIIN (RB500), 
strzemiona Ø6 co 25cm, stal A-III (RB500).  
POZ. 4.4 Wieniec żelbetowy W-1, 25x25cm, 
POZ. 4.5 Wieniec żelbetowy W-2, 25x25cm, 
POZ. 4.6 Wieniec żelbetowy W-3, 25x25cm. 
POZ. 4.9 Wieniec żelbetowy W-4, 18x25cm. 
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2.7.10 NADPROŻE ŻELBETOWE POZ. 4.7 
 
 Nadproże żelbetowe POZ. 4.7 wykonać jako monolityczne, beton C 20/25, 
zbrojenie podłużne Ø12, stal A-IIIN (RB500), strzemiona Ø6, stal A-III (RB500). 
Górne i dolne zbrojenie podciągu oprzeć na całej szerokości podpory.  
POZ. 4.7 Podciąg żelbetowy 25x25cm, 
 

2.7.11 NADPROŻE  PREFABRYKOWANE POZ. 3.1  
 
 Jako nadproża okienne i drzwiowe na kondygnacji parteru i I piętra przyjęto 
prefabrykowane nadproża strunobetonowe POZ. 3.1 (np. nadproża strunobetonowe 
SBN firmy Konbet). Minimalna głębokość oparcia belki: 10cm. Rozwiązaniem 
alternatywnym są nadprożowe belki żelbetowe typu L-19 lub stalowe. 
W ścianach działowych nadproża nad otworami drzwiowymi wykonać jako 
prefabrykowane z belek SBN 120 lub elementów nadrzwiowych ND-12 firmy 
STROPEX. 
 

2.7.12 FILAREK Z CEGŁY PEŁNEJ POZ. 3.2 
 

W ścianie nośnej pod oparcie nadproży i podciągów należy wykonać filarek z 
cegły pełnej POZ. 3.2 na wysokość całej kondygnacji. Filarek wykonać z cegły 
ceramicznej pełnej klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. 
 

2.7.13 STROPODACH  NAD ROZBUDOWĄ 
 
Stropodach od frontu budynku w formie tarasu technicznego, jednospadowy o 

kącie nachylenia połaci 2º (3%). Konstrukcja stalowa dachu pokryta blachą trapezową T 
55 gr. 0,75mm pokryta papą samoprzylepną, wełną mineralną gr. 25cm i 2x papą 
(samoprzylepną i nawierzchniową). Od spodu sufit podwieszany rastrowy / GK, wg 
specyfikacji pomieszczeń.  

Konstrukcję stalową dachu zabezpieczyć do stopnia R 30 poprzez malowanie 
farbami pęczniejącymi. 

Papa podkładowa i nawierzchniowa klasy BROOF (t1).  
 
Papa paroizolacyjna samoprzylepna (na blasze trapezowej): 

- bitumiczna modyfikowana elastomerem (SBS), 
- przenikanie pary wodnej SD>1500m, 
- gr. min. 2,5mm. 
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Papa podkładowa samoprzylepna (na wełnie): 
- bitumiczna modyfikowana elastomerem (SBS), 
- wodoszczelność 200 (24h) kPa, 
- gr. min. 1,7mm, 

 
Papa nawierzchniowa zgrzewalna: 

- bitumiczna modyfikowana elastomerem (SBS), 
- warstwa wierzchnia: łupek naturalny 
- wodoszczelność 200 (24h) kPa, 
- gr. min. 5mm, 
- wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250g/m2, 
- maksymalna siła rozciągająca 1000 N//50mm. 

 

2.7.14 STROP NAD PARTEREM W CZĘŚCI PRZEBUDOWYWANEJ 
 
 Strop nad parterem w części przebudowywanej wykonany został jako drewniany, 
belkowy. Między belkami drewnianymi wypełnienie z polepy / wełny mineralnej. Na 
stropie wykonane deskowanie oraz szlichta gr. ca’ 5cm. Sufit z desek, pokryty tynkiem. 
W pomieszczeniach wykonany w późniejszym okresie został sufit podwieszany 
kasetonowy. 
 
Projektuje się demontaż warstw sufitowych oraz skucie szlichty betonowej strychu w 
celu zabezpieczenia przeciwogniowo konstrukcji drewnianej stropu oraz odciążenia 
konstrukcji belek drewnianych. Prace należy wykonywać etapowo z uwagi na 
zlokalizowane urządzenia i kanały wentylacji w przestrzeni strychu.  
 
Strop należy zabezpieczyć do REI 30. 
Konstrukcję drewnianą belek stropowych należy zabezpieczyć środkami ochrony 
przeciwogniowo do stopnia ochrony NRO. 
 
Na deskowaniu i stropie należy ułożyć płyty np. Promatect-H gr. 10mm 
Planuje się izolację ułożenie nowej izolacji z wełny mineralnej pomiędzy belkami                   
gr. 15cm.  
 
Od strony sufitu planuje się wykonanie nowego sufitu G-K z zastosowaniem płyty G-K 
Fire  gr. 2x 12,5mm. Ruszt stalowy i mocowanie wg wybranego systemu Dostawcy. 
Alternatywnie płyty np. Promaxon gr. 15mm. Pod płytami należy zastosować folię 
paroizolacyjną. Nie przewiduje się dodatkowej warstwy wełny mineralnej. Dopuszcza 
się zastosowanie wełny mineralnej w przypadku w zamiany systemu zabezpieczenia i 
wymagań Dostawcy.  
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Projektuje się sufit podwieszany rastrowy systemowy w pomieszczeniu 1/1, 2/1, 4/1, 
5/1 i 6/1. Mocowanie sufitu za pomocą wkrętów odpowiedniej długości do konstrukcji 
stropu poprzez sufit GKF. 
 

2.7.15 SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 
 
 Projektuje się sufit podwieszany rastrowy systemowy w pomieszczeniu 1/1, 2/1, 
4/1, 5/1 i 6/1. Mocowanie sufitu za pomocą wkrętów odpowiedniej długości do 
konstrukcji stropu poprzez sufit GKF. 
 
Charakterystyka produktu: 

• Rozmiar oczka w osi profili – 50mm, 

• Rozmiar oczka w świetle – 40mm, 
• Siatka rastra tworzona z elementów z blachy aluminiowej o przekroju „U”, o 

podstawie 10mm i wysokości 40mm, 

• Elementy składowe z blachy aluminiowej 0,45-0,5mm, 
• Reakcja na ogień: A1, 

• Podkonstrukcja systemowa. 
 

2.7.16 SUFIT PODWIESZANY G-K 
 
 Projektuje się sufit podwieszany g-k w pomieszczeniu 3/1, 7/1, 8/1, 9/1 i 10/1 
oraz w części pom. 4/1 przy zapleczu. Mocowanie sufitu za pomocą wkrętów 
odpowiedniej długości do konstrukcji stropu poprzez sufit gkf. 
 
Sufit  podwieszany systemowy z płyt G-K mocowany na ruszcie stalowym. Ruszt 
stalowy w rozstawie max co 60cm z listwami krawędziowymi po obwodzie sufitu w 
każdym z pomieszczeń.  

W pomieszczeniach należy zastosować sufit odporny na wilgoć oraz folię 
paroizolacyjną. 

2.7.17 TYNKI WEWNĘTRZNE 
 

Tynki  wewnętrzne  wykonać jako cementowo-wapienne maszynowe lub ręczne, 
trzykrotnie szpachlowane w celu uzyskania wysokiego standardu wykończenia 
pomieszczeń.  
Ściany w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczym obłożone płytkami 
ceramicznymi na wysokość ca’ 2,40m, w pomieszczeniu socjalnym przewidziano 
fartuszki z płytek przy zabudowie meblowej, wg zabudowy uzgodnionej z Inwestorem 
na etapie budowy.  
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2.7.18  STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA I FASADA 
 
Stolarka okienna zewnętrzna (wymieniane okno w elewacji tylnej) aluminiowa.  
Okno UCmax=0,9 W/m2K, odporność ogniowa EI 60, szklenie bezbarwne, nierefleksyjne, 
uchylne, samozamykacz.  
 
Wymagane parametry stolarki okiennej: 

Parametr Stolarka okienna 
Szyba – antywłamaniowość P2 
Przenikalność cieplna UW  [W/m2K] max 0,9 
Odporność na obciążenie wiatrem min. klasa B-4 
Właściwości akustyczne Rw [dB] min. 40dB 

 
Stolarka okienno-drzwiowa zewnętrzna od strony frontowej drewniana, alternatywnie 
aluminiowa.  
 
Zaprojektowano szklaną fasadę zewnętrzną jako elewację budynku dobudowywanego.  
Uwaga:  

- Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić wymiary na miejscu 
wbudowania fasad. Montaż wg instrukcji producenta. 

- Podział fasad potwierdzić z Inwestorem i dostawcą na etapie budowy.  
- W fasadzie należy przewidzieć otwory do odwodnienia połaci dachu (otwór do 

koryta zlewowego oraz otwór przelewu awaryjnego). Przelew awaryjny 
wykonać 20cm ponad połacią dachu (w miejscu przelewu). 

 
Wymagane parametry fasad szklanych: 

Parametr Stolarka okienna 
Szyba – antywłamaniowość P2 
Przenikalność cieplna UW  [W/m2K] max 0,9 
Odporność na obciążenie wiatrem klasa C 
Wodoszczelność klasa 9A 
Przepuszczalność powietrza klasa 4 
Właściwości akustyczne Rw [dB] min. 40dB 

 
Części otwieralne fasady zewnętrznej na oddzielnym profilu konstrukcyjnym stolarki w 
celu zabezpieczenia przed możliwością pracy szklenia stałego.  
 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe, pełne lub przeszklone. Wskazane drzwi wykonać z 
otworami wentylacyjnymi w dolnej ich części wg wytycznych branży instalacji 
wentylacji mechanicznej. Drzwi do toalet zastosować z samozamykaczem. 
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Fasady wewnętrzne przewidziano jako szklane na profilach aluminiowych, szkło 
bezpieczne. Szkło przejrzyste z naklejonymi elementami wzorów wg uzgodnień z 
inwestorem na etapie budowy. Przestrzeń pomiędzy sufitem rastrowym a sufitem 
właściwym uzupełnić zabudową G-K z wełną mineralną w celu poprawienia 
parametrów akustycznych przegrody. 
 
Uwaga:  

- Stolarkę zewnętrzną montować w systemie ciepłego montażu. Zastosować 
kołnierze zewnętrze uszczelniające EPDM.   

- Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić wymiary na miejscu 
wbudowania stolarki i przeszkleń. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji 
producenta. 

- Wskazane na rzutach, opisie technicznym oraz przepisami technicznymi okna 
wykonać o odpowiedniej odporności ogniowej, bądź z samozamykaczem.  

 

2.7.19  SCHODY WEWNĘTRZNE , POCHYLNIA I PODEST POZ. 6 
 

Projektuje się schody zewnętrzne, pochylnię i podest jako żelbetowe. 
Fundamenty przewidziano jako żelbetowe ławy (POZ. 6.1) wylewane z betonu 

C 16/20 (wg starego oznaczenia B20).  
Ławy (POZ. 6.1) zbrojone konstrukcyjnie 4Ø12 ze stali A-IIIN (RB500), strzemiona 
Ø6 co 25cm ze stali A-IIIN (RB500), na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Z ław 
wypuścić zbrojenie ścian fundamentowych – pręty Ø10 w postaci litery „U” co 25cm.  
 

Ściany żelbetowe (POZ. 6.2) zbrojone konstrukcyjnie z prętów Ø10 zbrojone 
siatką po obu stronach ściany o oczkach 25x25cm. Ściany przewidziano jako żelbetowe 
wylewane z betonu C 20/25 W8.  
 
 
Płyta żelbetowa podestu, podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów gr. 15cm (POZ. 
6.3) zbrojone konstrukcyjnie z prętów Ø10 o oczkach 20x20cm. Przy krawędziach płyty 
zastosować figury „U”. Płytę przewidziano jako żelbetową wylewane z betonu C 20/25 
W8. 
 
Ściany żelbetowe od strony zewnętrznej oraz zaizolować przeciwwilgociowo za 
pomocą izolacji szpachlowanej na bazie żywic poliestrowych. Przewidziano dwukrotne 
ułożenie izolacji – po stronie zewnętrznej do poziomu terenu, po stronie wewnętrznej 
do poziomu góry podbetonu. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa - np. MB2K firmy 
Remmers. 
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Opis rozpatrywać łącznie z rys. fundamentów oraz detalami elementów żelbetowych. 
 

W przypadku rezygnacji z wylania podbetonu należy zwiększyć wysokość 
konstrukcyjną fundamentów o 10cm oraz otulinę zbrojenia dolnego do 8cm. Decyzję 
należy uzgodnić z projektantem i kierownikiem budowy. 
 

2.7.20 NAWIERZCHNIA ŻYWICZNA 
 
Podest, podjazd dla niepełnosprawnych i stopnie schodów pokryć powłoką na bazie 
żywic. 
 
Powierzchnie betonowe należy pokryć preparatem do ochrony powierzchniowej – 
zabezpieczenie powłoką elastyczną, ze zdolnością pokrywania zarysowań. 
Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych muszą być:  

• Wodoszczelne, 

• Jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej, 
• Powstrzymujące wnikanie dwutlenku węgla w głąb betonu, 
• Odporne na działanie soli i mrozu, 

• Nietoksyczne. 
Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu należy stosować systemowe materiały 
posiadające aktualne aprobaty techniczne. 
 

2.7.21 BALUSTRADY 
 
 Projektuje się balustrady z profili stalowych ocynkowanych, malowanych 
proszkowo mocowane do konstrukcji żelbetowej schodów, podestu i podjazdu. 
Pochwyty i główne słupki z rury Ø 48,3, gr. 4,0mm, tralki z rury Ø 21,3, gr. 3,0mm. 
Bortnica przy podjeździe dla niepełnosprawnych z kształtownika □ 70x70x4, stal 
S235JR, ocynkowana, malowana proszkowo. Tralki w rozstawie max. 12cm. 
Mocowanie balustrady i bortnicy do podestu za pomocą kotew wklejanych chemicznie. 
 

2.7.22  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 
 
Izolacja pionowa 
- fundamenty i ściany fundamentowe – izolacje pionowe na bazie żywic 

poliestrowych, 2x np. MB2K firmy Remmers (po stronie zewnętrznej i 
wewnętrznej), zgodnie z rys. przekrojów i opisem warstw architektonicznych,  

Izolacja pozioma 
- przekładki na fundamencie – 1x papa termozgrzewalna gr. 5mm, papa na styku 

muru ściany fundamentowej i pustaków ceramicznych, 
- pod posadzką parteru – papa termozgrzewalna gr. 3mm. 
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Izolacja dachu  
- papa termozgrzewalna na stropie, papa podkładowa i nawierzchniowa jako warstwa 

przeciwwodna dachu. 
Izolacja w pomieszczeniach  
- należy wykonać izolację folią w płynie pod płytkami w obszarze urządzeń 

sanitarnych. 
 

Uwagi: 
Izolację należy dobrać każdorazowo indywidualnie do warunków gruntowo-wodnych 
oraz ukształtowania terenu. Izolować suche powierzchnie lub stosować materiały 
odpowiednie do warunków gruntowo-wodnych oraz ukształtowania terenu. 
 

2.7.23  IZOLACJA TERMICZNA 
 
Izolacja termiczna 
 

− Pod posadzką parteru styropian gr. 13cm λi =0,036 W/m·K na całej powierzchni, 

− Wzdłuż muru fundamentowego styropian Aqua lub ekstrudowany gr. 15cm,                             
λi =0,036 W/m·K, 

− Ściany zewnętrzne wełna mineralna gr. 12cm, λ= 0,35 W/(m·K), 
− Stropodach płaski ocieplony wełną mineralną 25cm, λi =0,035 W/m·K, 

− Strop nad parterem ocieplony wełną mineralną gr. 15cm, λi =0,035 W/m·K. 
 

2.7.24  POSADZKI 
 
Istniejące warstwy posadzkowe przewidziano do rozbiórki w zakresie 
przebudowywanej części. 
 Warstwy posadzkowe zgodnie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi i 
opisem technicznym.  

− Podbeton C 16/20, 
− W pomieszczeniach z płytek gresowych,  

− W serwerowni wykładzina antyelektrostatyczna, 
− Należy pamiętać o podwójnym ułożeniu izolacji w pomieszczeniach mokrych. 

Uszczelnić izolację przy przejściach instalacji kanalizacji sanitarnej. 

− Posadzkę cementową dylatować po obrysie i w progach pomieszczeń oraz dzielić 
na fragmenty o wymiarze liniowym nie większym niż 6m. Po obwodzie ścian, na 
wysokości gładzi cementowej, należy stosować piankową taśmę dylatacyjną. 
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2.7.25 PŁYTKI 
 

 Płytki podłogowe w pomieszczeniach w pomieszczeniach biurowych, 
sanitarnych, socjalnych: 

- posadzki z płytek gresowych w klasie antypoślizgowości R10, kąt poślizgu klasy 
R10: 10°÷19°,  

- płytki rektyfikowane,  
- gr. min. 8mm,  
- klasa ścieralności min. 4,  
- gatunek I,  
- powierzchnia matowa, 
- płytki w formacie 60x60cm, 

- Płytki ceramiczne podłogowe o parametrach technicznych zgodnych z normą 
PN-EN 14411, wg załącznika J „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” 
3<E<6% Grupa B IIa GL, 

- Ułożenie płytek w narożach projektuje się jako fazowane, bez listew 
wykańczających.  
 

Płytki ścienne: 
- Płytki ceramiczne ścienne o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-

EN 14411, wg załącznika L „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” E>10% 
Grupa B III GL, 

- Ułożenie płytek w narożach projektuje się jako fazowane, bez listew 
wykańczających, 

- W pomieszczeniach socjalnych fartuszki z płytek zakończone po obwodzie 
listwą aluminiową, 

 
Płytki układane na zaprawie klejowej cementowej, wysokoplastycznej, odkształcalnej, 
Parametry zaprawy: 

− C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2  
− T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami 
− E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut 
− S1: ugięcie ≥ 2,5 mm 

 

2.7.26 COKOLIKI WEWNĘTRZNE 
 
  Krawędzie posadzki i ścian wykończyć cokolikami wysokości 10cm, 
zakończonych listwami aluminiowymi. W pomieszczeniu serwerowni cokolik z 
wykładziny PCV.  
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2.7.27 WYKŁADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA 
 
 W pomieszczeniu w serwerowni na piętrze wykonać wykładzinę 
antyelektrostatyczną. 
 
Wykładzina antyelektrostatyczna: 
  - materiał: PCV, jednowarstwowa, 
  - grubość użytkowa min. 2mm, 
  - klasyfikacja zastosowania 43, 
  - klasyfikacja ogniowa Bfl-S1, 
  - klasyfikacja antypoślizgowości R9, 
  - odporność chemiczna: dobra, 
  - odporność na nacisk punktowy: dobra, 
  - klasa ścieralności: P, 
  - antyelektrostatyczność <2kV, 
  - opór elektryczny 104≤R≤106/106≤R≤108  Ohm, 
  - spełniająca normę EN 649 <2kV, 
  - kolorystyka i wzór do ustalenia z użytkownikiem na etapie 

budowy, 
 

2.7.28 TYNKI  ZEWNĘTRZNE 
 

W miejscu zamurowywanego otworu tynk  zewnętrzny – podkład z tynku 
cementowo-wapiennego, tynk nawierzchniowy, gładki.  
 

2.7.29  MALOWANIE 
 
Wewnętrzne: 

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów emulsją na podkładzie farby białej.  
Na etapie realizacji uzgodnić kolorystykę ścian z Inwestorem po przedstawieniu 
próbek. 

- Ściany we wskazanych przez Inwestora obłożone płytkami ceramicznymi. 
Zewnętrzne: 

- Farby elewacyjne silikatowe wg kolorystyki np. firmy Caparol.  

 
2.7.30 PARAPETY 
 
 Parapety  zewnętrzne z cegły, istniejące. 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. min. 25mm. W pomieszczeniach sanitarnych i 
gospodarczych parapety z płytek. 
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2.7.31  OPIERZENIA 
 
 Rury spustowe, puszki zlewowe, opierzenia i obróbki blacharskie dachu z blachy 
tytan-cynk gr. min. 0,7mm.  
 

2.7.32  INSTALACJE 
 
 Wyposażenie  projektowanego budynku w instalacje: 

• instalacja  elektryczna,  
• instalacje teletechniczne i niskoprądowe, 

• instalacja  wodociągowa,  
• instalacja kanalizacyjna sanitarna,  
• wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,   
• instalacja gazowa, 
• ogrzewanie i ciepła woda z istniejącego pieca gazowego. 
Instalacje wg projektów branżowych. Automatyka urządzeń po stronie Dostawcy 
urządzeń. Na etapie realizacji należy przewidzieć zintegrowanie urządzeń. 
Ścieki sanitarne odprowadzone będą do kanalizacji sanitarnej. 
Woda opadowa z dachu odprowadzona będzie na teren działki za pomocą rynien i rur 
spustowych na teren własny nieutwardzony oraz do kanalizacji deszczowej. 
W fasadzie należy przewidzieć otwory do odwodnienia połaci dachu (otwór do koryta 
zlewowego oraz otwór przelewu awaryjnego). Przelew awaryjny wykonać 20cm ponad 
połacią dachu (w miejscu przelewu). 
 

2.7.33 UTWARDZENIA TERENU 
 
 W zakresie prac należy przewidzieć rozbiórkę i odtworzenie utwardzeń kostki 
poz-bruk wraz z podbudową przy opracowywanej części budynku. Należy uwzględnić 
niezbędne wyprofilowanie spadków utwardzenia na teren nieutwardzony.   
 

UWAGI KOŃCOWE 
� roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
� zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przedstawionych w niniejszym projekcie 

są możliwe jedynie za zgodą autorów projektu 
� Z uwagi na istniejący obiekt przed dokonaniem wyceny należy przeprowadzić 

wizję lokalną. 
opracował: 

 
 

Kórnik, wrzesień 2021r. 



  
 

Pracownia Projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński 
Pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik 

G O Y A

Sławomir Gierliński
 

 

2.8 Obliczenia statyczne 
 
Obliczenia statyczne w archiwum projektanta. 
 
Wykonane zgodnie z normami: 
  
PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. 

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar 
własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-1-3: 2005  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. 
Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem.  

PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. 
 Część 1-4: Oddziaływania ogólne – oddziaływania wiatru. 
PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
PN-EN 1993:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 
PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
PN-EN 1996:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji murowych. 
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymałości. 
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 
 Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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2.9 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 
 
 Na terenie zabudowy występują proste warunki gruntowe. Na podstawie 
wykonanych odkrywek stwierdzono, że warstwy gruntu, na które głównie składają się 
grunty piaszczysto-gliniaste, są jednorodne i ułożone równolegle do powierzchni terenu. 
Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje obiekty 
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych 
warunkach gruntowych. 
 Ze względu na brak szczegółowych badań geologicznych przyjęto do obliczeń 
na podstawie istniejącego przekroju geotechnicznego, iż woda gruntowa nie występuje 
w poziomie posadowienia fundamentów, a odpór graniczny gruntu wynosi nie mniej niż 
150kPa. W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania wykopów, obecności wody 
gruntowej lub innych wątpliwych warunków gruntowych, należy wstrzymać roboty  
i powiadomić projektanta. Po wykonaniu wykopu zostanie przeprowadzona analiza 
stanu podłoża gruntowego – ewentualna korekta wymiarów ław fundamentowych 
zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 
Każdorazowo ławę fundamentową należy posadowić: 

− na nośnym podłożu gruntowym min.0,9m poniżej poziomu gruntu przy budynku, 
− grunty nienośne i nasypowe w poziomie posadowienia należy wybrać i zastąpić 

nasypem budowlanym, zagęszczonym do stopnia IS=0,98, 

− pod ławami ułożyć warstwę podbetonu C 8/10 o grubości 0,10m. 
Przed wejściem głównym do budynku rzędna terenu wynosi 78,70m n.p.m. 
 

2.10 Liczba lokali mieszkalnych i usługowych. 
 

W budynku mieszczą się dwa lokale  usługowe (usługi administracji publicznej) 
i dwa lokale mieszkalne.   

 
2.11 Warunki korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
 

Obiekt w zakresie opracowywanej części zapewnia niezbędne warunki 
do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
Dostęp do budynku za pomocą projektowanej pochylni.  
wymiarów pomieszczeń pozwalających na swobodny obrót wózka  
Opracowywany budynek został przystosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Poszczególne pomieszczenia mają wymiary pozwalające na 
swobodny obrót wózka inwalidzkiego.  
W budynku mieści się również toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych 
na kondygnacji parteru. Toaleta jest wyposażona w poręcze i urządzenia 
umożliwiające swobodne korzystnie z nich osób o ograniczonych możliwościach 
poruszania się.  
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2.12 Charakterystyka ekologiczna. Parametry techniczne obiektu 
budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie 

 
2.12.1. Zapotrzebowania i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu 

odprowadzania ścieków oraz wód opadowych 
 

 Woda na dotychczasowych zasadach. 
 Odprowadzanie wody opadowej na nieutwardzony teren inwestycji. 
 Odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.  
 

2.12.2. Emisji zanieczyszczeń gazowych. 
 
Nie dotyczy. 

 
2.12.3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. 

 
Przewiduje się odpady komunalne, podlegające selektywnej zbiórce, odpady 
biodegradowalne pozostają na terenie. Ilość odpadów charakterystyczna dla 
funkcji mieszkalnej, magazynowana do czasu wywozu w miejscu gromadzenia 
odpadów stałych. Obsługa na dotychczasowych zasadach. 

 
2.12.4. Właściwości akustycznych 

 
Nie przewiduje się uciążliwości akustycznych, oraz związanych z generowaniem 
drgań i promieniowania. 

 
2.12.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, 

powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne. 
 
Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Inwestycja nie będzie miała 
wpływu na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
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2.13 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych 
możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych 
zaopatrzenia w energię i ciepło. 
- w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na 
energii ze źródeł odnawialnych. 

 
2.13.1. Dostępne nośniki energii 

Energia elektryczna, pompa ciepła, kolektory słoneczne, gaz. 
 

2.13.2. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do 
analizy porównawczej 
Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego: 
 

•   Energia geotermalna: 
W obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono 
obecności wód geotermalnych zatem wykorzystanie ich 
do celów ogrzewania budynku jest niemożliwe z 
powodów technicznych. Nie analizowano zatem 
możliwości zastosowania takiego ogrzewania ze 
względów ekonomicznych i środowiskowych. 
 

• Pompa ciepła: 
Istnieje możliwości zastosowania pompy ciepła jako 
źródła energii cieplnej.  
 

• Energia gazu ziemnego: 
Istnieje możliwości zastosowania gazu ziemnego jako 
źródła energii cieplnej.  

 
• Energia promieniowania słonecznego: 

Analiza techniczna pokazała, że istnieje teoretyczna 
możliwość zastosowania energii słonecznej do produkcji 
ciepłej wody użytkowej. Lokalizacja budynku względem 
stron świata pozwala na zastosowanie kolektorów 
słonecznych instalowanych na połaci dachu. W związku z 
ograniczonymi środkami przeznaczonymi na realizację 
inwestycji nie założono możliwości zastosowanie 
kolektorów słonecznych jako źródła ogrzewania budynku. 

 
• Energia wiatrowa: 

Wykorzystanie energii wiatrowej jest niemożliwe z 
punktu widzenia uwarunkowań ochrony środowiska. 
Planowana inwestycja znajduje się w obszarze 
zabudowanym, dla której elektrownie wiatrowe stanowią 
dużą uciążliwość akustyczną.  
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Dla budynku przeprowadzono analizę porównawczą systemu 
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego.  
W systemie konwencjonalnym uwzględniono instalację gazową.  
W systemie alternatywnym uwzględniono pompę ciepła. 

 
2.13.3. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych 

systemów zaopatrzenia w energię, wyniki analizy 
porównawczej, wybór systemu zaopatrzenia w energię i 
oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię 
użytkową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej.  
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2.13.4. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości 
wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują 
temperaturę oddzielnie w poszczególnych 
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej 
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2.14 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego 
zgodnie z przeznaczeniem. 

 
2.14.1 Instalacje sanitarne 

Opracowywana część budynku będzie wyposażona w następujące  
instalacje: 

• Instalację grzewczą, istniejący budynek ogrzewany  
z użyciem gazu, dla rozbudowy przewiduje się rozbudowę 
systemu ogrzewania budynku istniejącego. 

• Instalacja wodociągowa ciepłej i zimnej wody użytkowej, 
• Instalacja kanalizacji sanitarnej, 
• Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

2.14.2 Instalacje elektryczne 
Opracowywana część budynku będzie wyposażona w następujące  
instalacje: 

• Instalacja gniazd wtykowych, 
• Instalacja elektryczną obwodów oświetlenia, 
• Instalacja rozdzielnicy głównej, 
• Instalacje teletechniczne i niskoprądowe. 

2.14.3 Instalacja gazowa 
• Kocioł gazowy do instalacji c.o. i c.w.u. 

 
Opracował: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Pracownia Projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński 
Pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik 

G O Y A

Sławomir Gierliński
 

 

2.15 Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
 
2.15.1. Przeznaczenie budynku. Dane ogólne. 

Przedmiotowy obiekt to budynek usługowo-mieszkalny to obiekt  dwukondygnacyjny, 
podpiwniczony, o max. wysokości budynku 9,04m n.p.t. Budynek posiada powierzchnię 
wewnętrzną do 8000 m2. 
 
W zakresie przedmiotowego opracowania planowana jest rozbudowa, przebudowa i 
remont budynku dla potrzeb Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Zakres opracowania ogranicza się do części budynku 
przeznaczonej dla potrzeb Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Opracowywana część budynku stanowi odrębną strefę 
pożarową. 
Opracowywana część budynku będzie służyła Pracownikom Starostwa oraz 
Mieszkańcom Gminy i okolic w celu załatwienia spraw. 
 
2.15.2. Odległość od obiektów sąsiadujących. 

Budynek usytuowany jest na działce nr ewid. 35/3 w Kórniku, przy ul. Poznańskiej 83. 
Odlełgość opracowywanego budynku do najbliższego budynku na sąsiedniej działce 
wynosi 30m.  
 
2.15.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

W budynku w opracowywanej części nie przewiduje się przechowywania materiałów 
niebezpiecznych pożarowo. 

2.15.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Przyjmuje się, że obciążenie ogniowe w pomieszczeniu kotłowni nie przekroczy 
500MJ/m2.  

2.15.5. Kategoria zagrożenia ludzi. 

Budynek w opracowywanej części (usługi biurowe administracji publicznej) został 
zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W pozostałej części budynku 
część usługowa i mieszkalna zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL III/IV. 
 

2.15.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Zagrożenie wybuchem w obiekcie jak i w bliskim sąsiedztwie nie występuje. 
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2.15.7. Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej o kategorii zagrożenia ludzi ZL III w 
budynku niskim (N), o dwóch kondygnacjach nadziemnych wynosi 8000m2 i nie 
zostanie przekroczona.  
Budynek zaprojektowano w dwóch strefach pożarowych: 

− Strefa pożarowa o powierzchni 113,17m2, zaliczona do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III obejmująca kondygnację parteru w zakresie opracowania 

− Strefa pożarowa o powierzchni 532,23m2, zaliczona do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III/IV obejmująca pozostałą część budynku, będącą poza zakresem 
opracowania. Ze strefy pożarowej wydzielone jest pomieszczenie kotłowni 
gazowej zlokalizowanej na parterze. 

 
2.15.8. Klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów oraz 

stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 

Budynek w opracowywanej części został zaprojektowany i powinien być wykonany w 
klasie „D” odporności pożarowej. Wszystkie elementy budynku powinny być nie 
rozprzestrzeniające ognia. 
Elementy budynku klasy „D” odporności pożarowej powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom odporności ogniowej5): 
• główna  konstrukcja  nośna  (ściany, słupy, podciągi) –  R 30; 
• konstrukcja dachu – (-);                                                                                                                               
• stropy1) - REI 30; 
• ściany zewnętrzne1),2) – EI 30 (o-i); 
• ściany wewnętrzne1) – (-); 
• przekrycie dachu3) – (-). 
 

Oznaczenia: 

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., 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 

nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 
odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 
stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 
zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej 
powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje 
się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Elementy budynku zaprojektowane  są jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 
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2.15.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne. 

Przewidywana liczba osób mogących przebywać w opracowywanej części 
budynku wynosi do 12 osób (max. 6 pracowników oraz 6 klientów / gości). 
Maksymalnie przewiduje się 7 osób w jednym pomieszczeniu. 

Ewakuacja z budynku odbywa się za pomocą poziomych dróg komunikacji 
ogólnej służących celom ewakuacji.  
Szerokość drzwi stanowiących wyjście z budynku wynosi 1,2m (dwa skrzydła 
90+30cm).  
Dopuszczalna przejścia ewakuacyjnego (40m) w żadnym pomieszczeniu budynku nie 
będzie przekroczona. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego - 20m (na poziomej 
drodze ewakuacyjnej) w strefie ZL przy 1 dojściu.  

Budynek zostanie wyposażony w ewakuacyjne oświetlenie awaryjne na drogach 
ewakuacyjnych (oświetlenie ewakuacyjne holu), załączane automatycznie w przypadku 
zaniku napięcia podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym, natężenie oświetlenia 
ewakuacyjnego nie mniejsze niż 1 lx), zgodnie z odrębnym projektem i wymaganiami 
Polskich Norm. 

2.15.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w 
szczególności wentylacji, ogrzewczej, gazowej i elektroenergetycznej. 

 
W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

funkcjonujący zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
umieszczony zostanie w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza. 

Budynek wyposażony jest w instalację gazową - gaz ziemny, kotłownia gazowa 
w strefie poza zakresem opracowania. Instalacja doprowadzona jest do pomieszczenia 
kotłowni. 
Zgodnie z wymaganiami warunków technicznych, przejścia instalacji przez zewnętrzne 
ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, zostaną zabezpieczone przed 
możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.  
 

2.15.11. Wyposażenie w instalacje techniczne. 

 2.15.11.1. Elektroenergetyczna i odgromowa.  
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i 
sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić 
ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas 
działania urządzenia przeciwpożarowego konieczny do przeprowadzenia ewakuacji.  
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2.15.11.2 Wentylacyjna. 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a 
izolacje cieplne i akustyczne zapewniające nie rozprzestrzenianie ognia. 
2.15.11.3  Sanitarne. 
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, 
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia. 
2.15.11.4  Gazowa. 

2.15.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 

Budynek wyposażony zostanie w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

a) Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne. 
Przewiduje się ewakuacyjne oświetlenie awaryjne na drogach 
ewakuacyjnych, załączane automatycznie w przypadku zaniku napięcia 
podstawowego (z podtrzymaniem 1 godzinnym, natężenie oświetlenia 
ewakuacyjnego nie mniejsze niż 1 lx), zgodnie z odrębnym projektem i 
wymaganiami Polskich Norm. 
W skład oświetlenia ewakuacyjnego wchodzą lampy oświetlenia 
ewakuacyjnego oraz podświetlone znaki ewakuacyjne informujące o 
kierunkach ewakuacji. Znaki te będą umieszczone nad wyjściami i na 
drogach komunikacyjnych,  

a) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony jest w pobliżu głównego 
wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. 

b) Podręczny sprzęt gaśniczy. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony zostanie w pobliżu 
głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. 

Urządzenia przeciwpożarowe powinny zostać wykonane zgodnie z projektem 
uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

2.15.13. Drogi pożarowe. 

Do budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o 
powierzchni nieprzekraczającej 1000m2 nie jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej. 
Do przedmiotowego budynku dojazd kołowy wozów straży pożarnej zapewniony z Ul. 
Poznańskiej i ul. Woźniaka.  
 
2.15.14. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego 

gaszenia pożaru. 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s.  

Wymaganie spełni co najmniej jeden hydrant DN 80 nadziemny w odległości co 
najmniej 5 m od ściany budynku i maksymalnie do 75m od chronionego budynku. 
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2.15.15. Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 

Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia 
stałego: 

- w strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów 
łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione; 

- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie 
materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione; 

- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem 
ognia. 

2.15.16. Gaśnice i oznakowanie obiektu znakami bezpieczeństwa. 

Budynek powinien być oznakowany znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi 
Normami. 

 
2.15.17.  Wykaz aktów prawnych. 

[1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.  Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).  

[2]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). 

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

[4]   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017r. poz.   
        736). 
[5]   Polska Norma PN-EN 1838:2013-11. Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie   
        awaryjne.     
[6]  Polska Norma PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.     
[7]  Polska Norma PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania 
pożaru. 
 

Opracował: 
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2.16 Opis technologiczny 
 

Projektuje się rozbudowę, przebudowę i remont budynku dla potrzeb Filii 
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu na                          
dz. nr ewid. 35/3 w Kórniku, przy ul. Poznańskiej 83.  

 
  Obecnie budynek pełni funkcję usługowo (usługi biurowe administracji 
publicznej) - mieszkalną. Mieszczą się w nim lokale użytkowe Straży Miejskiej, 
Pogotowia, pomieszczenie archiwalne Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz dwa lokale 
mieszkalne.   
W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Przy zejściu schodami 
wewnętrznymi pod częścią mieszkalną znajdują się pomieszczenia gospodarcze 
przynależne do mieszkań, zaś w części dostępnej z zewnątrz budynku znajduje się 
pomieszczenie nieużytkowane. 
Na parterze i I piętrze w środkowej frontowej części znajduje się lokal użytkowany 
przez Straż Miejską. 
Lewa część budynku z niezależnym wejściem od szczytu użytkowana jest przez 
Pogotowie. Prawa część zagospodarowana jest na dwa lokale mieszkalne zlokalizowane 
na parterze i I piętrze oraz pomieszczenie archiwum Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. 
  
 Z lewej strony budynku zaprojektowano rozbudowę, przebudowę i remont 
budynku dla potrzeb Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. Filia zostanie umieszczona w części obecnie zajmowanej przez Pogotowie 
Ratunkowe wraz z rozbudowaną częścią.  
 
Projektuje się rozbudowę budynku o pomieszczenia poczekalni z głównym wejściem do 
obiektu oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. 

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie pochylni 
zewnętrznej.  

 
Przewiduje się, że w opracowywanej części budynku pracować będzie 6 osób 
obsługujących jednocześnie 3 petentów oraz 3 osoby oczekujące na przyjęcie. Łącznie 
w opracowywanej części budynku będzie do 12 osób.  
 
Dla pracowników zaprojektowano zaplecza socjalne i sanitarne zaś dla klientów oraz 
zaplecze sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  
 

      W pomieszczeniach socjalnych zlokalizowano zlewozmywak jednokomorowy 
z ociekaczem i umywalkę. W skład zaplecza sanitarnego wchodzić będą wchodzić 
toalety z miskami ustępowymi i umywalkami. Toaleta przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych jest wyposażona w poręcze i urządzenia umożliwiające  swobodne 
korzystnie z nich osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. 
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              W stosunku do lokali administracyjno-biurowych przedstawiono w projekcie 
podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi oraz 
określono jednoznacznie przeznaczenie i program użytkowy lokali, zgodnie z § 11 ust. 
2 pkt 1, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012r. 
(Dz. U. z 2012r., poz. 462). 
 

Obiekt zapewnia niezbędne warunki do korzystania z niego przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

 
Opracowywany obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje do 

prawidłowego funkcjonowania. 
 

Budynek jest przystosowany do wyposażenia w instalacje telekomunikacyjne, w 
tym radiowo-telewizyjne, odpowiadające przepisom odrębnym i Polskim Normom 
dotyczącym wykonania tych instalacji, a stosownie do przeznaczenia budynku – 
również w instalację sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej. 

Obiekt zaprojektowano zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1, 5 i 6 Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 462) 
oraz zgodnie z § 54 i 55 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 
75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
 
 W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części 
pomieszczeń należy dostosować do odpowiednich wymagań i kryteriów zgodnie z 
przeznaczeniem obiektu oraz uzgodnić z rzeczoznawcami odpowiednich branż                     
(ds. PPOŻ., BHP i higieniczno-sanitarnych). 
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2.17 Informacja BIOZ. 
 

 

INWESTOR :           MIASTO I GMINA KÓRNIK 
                               PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 
                             62-035 KÓRNIK 
 
 
OBIEKT :                ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT 

BUDYNKU DLA POTRZEB FILII WYDZIAŁU 
KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA 
POWIATOWEGO W POZNANIU 

                                 KÓRNIK, UL. POZNAŃSKA 83,  
                                   DZ. NR EWID. 35/3, OBRĘB KÓRNIK, GMINA KÓRNIK 

                                                             
 
TEMAT:                   OPRACOWANIE STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO 
                                  WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ                                  

 
FUNKCJA 
 

IMIĘ I NAZWISKO DATA:                              PODPIS: 

OPRACOWAŁ: 
 
SŁAWOMIR GIERLI ŃSKI 
 

STYCZEŃ 2022r. 

 
Podstawa prawna opracowania: 

• Ustawa  z dnia 07 lipca 1994r – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 
2003r.  

• (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Przepisy i normy budowlane 
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2.17.1 Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane będą następujące roboty budowlane – 
w kolejności realizacji: 
- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy 
- prace demontażowe i rozbiórkowe w istniejącej części, przekucia ścian, 
- roboty ziemne, wykonanie ław i ścian fundamentowych, roboty izolacyjne, 
- zamurowania w części istniejącej, 
- montaż konstrukcji stalowej w istniejącej części, 
- zasypanie komory fundamentowej,  
- wykonanie podbetonu, 
- wykonanie schodów zewnętrznych, podestu i pochylni dla niepełnosprawnych, 
- roboty murarskie – ściany parteru, 
- szalowanie, zbrojenie i zabetonowanie wieńca żelbetowego ścian parteru, 
- ułożenie więźby dachowej, pokrycie połaci dachu, obróbki blacharskie  

i orynnowanie, 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,  
- ocieplenie fasady ścian zewnętrznych, montaż fasady zewnętrznej i elewacji lacobel, 
- rozprowadzenie instalacji elektrycznej, 
- wykonanie tynków wewnętrznych, 
- rozprowadzenie instalacji w posadzce i wykonanie próby szczelności, 
- wykonanie warstw posadzkowych, 
- ocieplenie dachu oraz tynki z płyt g-k na ruszcie stalowym, 
- wykonanie sufitów podwieszanych, rastrowych,  
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
- roboty malarskie i wykończeniowe, 
- wykonanie utwardzenia wokół budynku, 
- prace porządkowe na terenie budowy. 
 

2.17.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 
Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem usługowo-mieszkalnym i 
budynkiem gospodarczo-garażowym. 
 

2.17.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które  
mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie nieruchomości nie znajdują się elementy mogące stwarzać zagrożenia życia 
lub zdrowia ludzi. 
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2.17.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

- roboty,  przy których wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 
5,0m: 
Nie występują. 

- Roboty wykonywane przy użyciu dźwigu: 
Ułożenie elementów konstrukcji stalowej, stolarki fasad szklanych. 
 

2.17.5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed   
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego należy zapewnić co najmniej szkolenia 
pracowników pod względem bezpieczeństwa pracy: 
- wstępne szkolenie BHP przy przyjęciu do pracy 
- szkolenie na budowie, przygotowujące do spodziewanych zagrożeń i 

uwzględniające miejscowe uwarunkowania – przy rozpoczynaniu budowy 
- instruktaż na stanowisku pracy omawiający sposób wykonania konkretnego 

elementu bądź roboty, spodziewane zagrożenia i konieczne zabezpieczenia – 
każdorazowo przy przystąpieniu danego pracownika do danego rodzaju robót. 

 

2.17.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,   
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń 
Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy zastosować 
następujące środki techniczne i organizacyjne: 
1.1. Należy zapewnić dla całego terenu budowy: 
- wstęp na teren budowy wyłącznie dla osób upoważnionych 
- osoby wizytujące budowę bezwzględnie zaopatrzyć w kaski ochronne 
- pracownicy wykonujący prace budowlane muszą posiadać aktualne badania 

lekarskie dopuszczające do wykonywania określonych prac (na wysokości, przy 
obsłudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy 

- pracownicy wykonujący prace na terenie budowy musza być wyposażeni w sprzęt 
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy 

- w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn należy umieścić instrukcję bezpiecznej obsługi 
urządzeń, zawierające również niezbędne  czynności konserwacyjne 

- bezwzględnie uniemożliwi ć uruchamianie maszyn i urządzeń nie w pełni sprawnych 
technicznie, nie posiadających aktualnych badań i atestów, bądź z uszkodzoną 
izolacją 
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- wyznaczyć miejsce na apteczkę pierwszej pomocy i odpowiednio wyposażony 
punkt ppoż. 

 
1.2. Dla pracy w strefach szczególnego zagrożenia należy zapewnić ponadto: 
- bezwzględny zakaz wstępu do stref niebezpiecznych dla osób nie wykonujących 

bezpośrednio prac w strefach 
- stały nadzór nad pracownikami wykonującymi prace w strefach niebezpiecznych 
- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wyłącznie pracowników 

posiadających oprócz badań lekarskich, także odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
(szkolenia wysokościowe, uprawnienia energetyczne, etc) 

- podczas wykonywania prac w wykopach o głębokości powyżej 1m należy wykonać 
skarpowanie wykopów. 
         

Opracował: 
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III.      EKSPERTYZA TECHNICZNA    
 

Należy określić stan istniejącego budynku usługowo (usługi biurowe 
administracji publicznej) - mieszkalnego podlegającego opracowaniu jako dość dobry. 
Planowana rozbudowa, przebudowa i remont istniejącego budynku o dodatkową część 
usługową w zakresie usług administracji publicznej jest możliwa do wykonania po 
uprzednio uzyskanej decyzji o Pozwoleniu na budowę. 
Podłoże gruntowe jest przydatne do prowadzenia prac budowlanych polegających na 
rozbudowie, przebudowie i remoncie istniejącego budynku usługowo-mieszkalnego.  
Dodatkowe obciążenia budynku nie przekroczą granicznych wartości wytrzymałości 
gruntu w poziomie posadowienia. 
 
Obecny stan podłoża gruntowego zgodnie z § 206 ust. 2 pozwala na realizację 
planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i remoncie istniejącego 
budynku usługowo-mieszkalnego o część usługową w zakresie usług biurowych 
administracji publicznej. 
 
Istniejące fundamenty są w stanie dość dobrym. Dodatkowe obciążenia wynikające z 
tytułu rozbudowy, przebudowy i remontu istniejącego budynku nie spowodują 
przekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowalności. Istniejące fundamenty 
będą mogły w dalszym ciągu funkcjonować po rozbudowie, przebudowie i remoncie 
istniejącego budynku usługowo-mieszkalnego. 
 
Istniejące mury fundamentowe, piwnic i mury nadziemia są w stanie dość dobrym. 
Dodatkowe obciążenia wynikające z tytułu rozbudowy, przebudowy i remontu 
istniejącego budynku nie spowodują przekroczenia stanów granicznych nośności i 
użytkowalności. Istniejące mury fundamentowe, piwnic i ściany nadziemia będą mogły 
w dalszym ciągu funkcjonować po rozbudowie, przebudowie i remoncie istniejącego 
budynku usługowo-mieszkalnego. 
 
Istniejące stropy międzykondygnacyjne i więźba dachowa są w stanie dość dobrym. 
Dodatkowe obciążenia wynikające z tytułu rozbudowy, przebudowy i remontu 
istniejącego budynku nie spowodują przekroczenia stanów granicznych nośności i 
użytkowalności. Istniejące stropy międzykondygnacyjne i więźba dachowa będą mogły 
w dalszym ciągu funkcjonować po rozbudowie, przebudowie i remoncie istniejącego 
budynku usługowo-mieszkalnego. 
 
Szczegółowe rozwiązania techniczne zawarte są w dokumentacji projektowej. 
 
      Opracował: 
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Syfon prosty,
chromowany

Deska ustępowa
np.: KOŁO TRAFFIC

Płytka podłogowa
np.: Gres Chromatic
Paradyż 59,8 x 59,8 cm

Bateria umywalkowa
np.: KLUDI ZENTA XL
chrom

Umywalka podwieszana
np.: KOŁO TRAFFIC 55cm
z otworem, z przelewem

Miska ustępowa wisząca
np.: KOŁO TRAFFIC lejowa,
wisząca

Płytka ścienna
np.: Glazura Bianca 20x60
BŁYSK CERSANIT

Miska ustępowa
dla niepełnosprawnych

Deska ustępowa
dla niepełnosprawnych

Umywalka
dla niepełnosprawnych

Płytka podłogowa
np.: Gres Chromatic
Paradyż 59,8 x 59,8 cm

Płytka ścienna
np.: Glazura Bianca 20x60
BŁYSK CERSANIT

Krzesła do poczekalni

Fotel biurowy
obrotowy

Biurko narożne
szer. 160cm, dąb

Płytka podłogowa
np.: Gres Chromatic
Paradyż 59,8 x 59,8 cm Krzesła dla petentów

Posadzka antyelektrostatyczna,
nieiskrząca

Sufit rastrowy
czarny

Płytka podłogowa
np.: Gres Chromatic Paradyż
59,8 x 59,8 cm

Kolorystykę wyposażenia potwierdzić na etapie budowy z inwestorem.

Aneks kuchenny - szary, na wymiar
Zlew stalowy,
jednokomorowy Bateria kuchenna Umywalka szer. 45cm

Płytka podłogowa
np.: Gres Chromatic
Paradyż 59,8 x 59,8 cm

Łazienkę (POM. 3/1, POM. 10/1) wyposażyć w:
- lustro nad umywalką, wymiary 60x60cm,
  wklejane w płaszczyźnie płytek,
- kosz na śmieci 10l, wykończenie chrom,
- dozownik mydła w piance, wykończenie chrom,
- suszarkę do rąk, wykończenie chrom,
- podajnik na papier, wykończenie chrom,

Lodówka pod zabudowę np. WHIRLPOOL ARG 590

Ksero

Ksero

ZABUDOWA SZKLANA
Z OTWOREM

NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWY ODDZIELNY
OBWÓD DO ZASILANIA LODÓWKI

Lodówka
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160

60
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CZTERY SZUFLADY
KOLOR FRONTÓW BIAŁY

SZAFKA
KOLOR FRONTU BIAŁY

KOLOR BLENDY W BIURKU
DĄB SONOMA 30

45
2

KOLOR BOKU
DĄB SONOMA

KOLOR BOKU
DĄB SONOMA

KOLOR BOKU
DĄB SONOMA

KOLOR BLATU W BIURKU
DĄB SONOMA

KOLOR BOKU
DĄB SONOMA

KOLOR BLATU W BIURKU
DĄB SONOMA

63
14

77
77

RZUT

WIDOK OD FRONTU WIDOK OD BOKU

WIDOK OD BOKUWIDOK OD TYŁU

BIURKO NAROŻNE

SZAFA NA WYMIAR - POM. 4/1

MIEJSCE NA KSERO MIEJSCE NA KSERO

KOLOR BOKU
DĄB SONOMA

KOLOR BOKU
DĄB SONOMA

SZAFKA
KOLOR FRONTU BIAŁY

SZAFKA
KOLOR FRONTU BIAŁY

SZAFA
KOLOR FRONTU BIAŁY

2
60

12
0

18
2

60 63 64 63 60

6019060

310
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WIDOK OD FRONTU WIDOK OD BOKU

GRUBOŚĆ BLATU 18mm PŁYTA
OKLEJONA OBRZEŻEM PCV 2mm

Uchwyty do mebli aluminiowe o wymiarach:
szerokość: 160mm, głębokość: 110mm, wysokość: 20mm

SZAFA O SZER. 100cm

SZAFA
KOLOR FRONTU BIAŁY

50 50

100

2
34

2
34

2
34

2
34

2
32

2

18
0

22

18
2

W biurkach przewidzieć gniazda meblowe.

KOLOR BOKU
DĄB SONOMA

42
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