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1. PODSTAWY FORMALNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu oraz zmiany 

sposobu użytkowania wyznaczonych pomieszczeń w istniejącym budynku w związku z utworzeniem Oddziału 

Urzędu Statystycznego w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście na działce nr 24, obręb 

0002, w ramach zadania: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane w związku z utworzeniem Oddziału 

Urzędu Statystycznego w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście". 

W zakresie projektu jest częściowa zmiana funkcji (dotycząca 4 pomieszczeń włącznie z częścią ciągu 

komunikacyjnego) z pensjonatowej na administracyjno-biurową, remont wybranych pomieszczeń, utworzenie 

specjalnej strefy ochronnej administracyjno- biurowej oraz niezbędną infrastrukturą.  

Nie projektuje się zmian w bilansie terenu, komunikacji, ukształtowaniu terenu, zieleni istniejącej oraz 

infrastrukturze. Wszelkie prace odbywać się będą w obrębie istniejącego obiektu siedziby Oddziału Urzędu 

Statystycznego w Świnoujściu i nie będą miały wpływu na obecne otoczenie. W ramach przedmiotowej inwestycji 

przewiduje się remont wskazanych pomieszczeń na parterze obiektu oraz remont i zmianę funkcji wskazanych 

pomieszczeń znajdujących na poddaszu. Planuje się także wprowadzenie wentylacji wyciągowej mechanicznej 

i zastosowanie nawiewników okiennych, dzięki czemu budynek zostanie dostosowany do nowych celów 

administracyjno-biurowych. 

1.2. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiot inwestycji stanowi zmiana aranżacji pomieszczeń i remont części istniejących pomieszczeń 

w obrębie budynku Oddziału Urzędu Statystycznego w Świnoujściu, w celu dostosowania do przepisów 

techniczno-biurowych i potrzeb wynikający z nowej funkcji administracyjno-biurowej. 

1.3. Określenie Inwestora 

Urząd Statystyczny w Szczecinie 
ul. Jana Matejki 22 
70-530 Szczecin 

1.1. Zakres opracowania 

 Niniejszy Projekt budowlany stanowi element dokumentacji projektowej budowlanej do zamówienia 

publicznego w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z póź. zm.) dla zadania 

inwestycyjnego: 

 "Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane w związku z utworzeniem Oddziału 

Urzędu Statystycznego w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście." 

 Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma 

obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową wraz z jej wszystkimi załącznikami.  Na podstawie tak 

zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować w ofercie cenowej wszystkie prace 

i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz przedmiar robót 

stanowiące część dokumentacji projektowej mogą nie wyszczególniać i nie zawierać detali montażowych 

wynikających z technologii montażu elementów systemowych i urządzeń, które należy uwzględnić gdyż są 

niezbędne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiązany jest je wycenić.  

 Wszelkie ewentualne modyfikacje rozwiązań zamieszczonych w niniejszej dokumentacji mogą być 

wprowadzone jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autorów projektu.  

 

Uwaga! 

 Jakiekolwiek nazwy własne użyte w dokumentacji bądź w kosztorysie lub przedmiarze robót mają 

charakter przykładowy i określają minimalne standardy jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
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wyroby, aby spełnić wymagania stawiane przez Inwestora. Zgodnie z art. 29 ust. 3 i 4 Ustawy prawo zamówień 

publicznych materiały „równoważne”/ zamienne o parametrach równoważnych lub wyższych są dopuszczalne 

i nie mają wpływu na rozwiązania projektowe (pod warunkiem zachowania standardów technologicznych). 

 

Niniejsza dokumentacja przedstawia roboty ogólnobudowlane w ramach Część I - Projektu 

architektury. 

1.2. Lokalizacja inwestycji 

ul. Stefana Żeromskiego 6 
dz. nr 24, obr. 0002 

1.1. Podstawa opracowania 

a) Umowa z zamawiającym  

b) Wizja lokalna; 

c) Dokumentacja fotograficzna; 

d) Opis Przedmiotu Zamówienia.; 

e) Dokumentacja archiwalna; 

f) Uzgodnienia międzybranżowe; 

g) Upoważnienie/Pełnomocnictwo; 

h) Oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane; 

i) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290; 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422) 

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129); 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 

2004 roku nr 130 poz. 1389), 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz.1133) 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1126); 

f) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst Dz. Z 2000 r. nr 

80, poz. 904), 

g) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 121 

poz. 1138 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

h) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1446); 

i) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164) 

j) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgad-

niania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U nr 121, poz. 1137 z póź-

niejszymi zmianami). 

k) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca  2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030)  

l) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001446&min=1
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m) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia  2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012  poz. 462 z późn. zm.) 

n) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265)  
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OPIS TECHNICZNY 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Stan istniejący – ukształtowanie terenu, obecne zainwestowanie 

Przedmiotowy obiekt, w którym planowane są roboty budowlane, znajduje się na terenie należącym do 

Oddziału Urzędu Statystycznego w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6, na działce o nr ewidencyjnym 24 obręb 

0002. Zakres opracowania obejmuje dwa ciągi komunikacyjne (parter i poddasze), dwa pomieszczenia 

znajdujące się na parterze oraz cztery pomieszczenia znajdujące się na poddaszu. Inwestycja nie zakłada 

ingerencji w istniejący stan zagospodarowania terenu. 

2.2. Dojścia, dojazd i obsługa komunikacyjna 

Dostęp do terenu zainwestowania zapewniony jest z drogi publicznej ul. Żeromskiego  (działki o nr ewid. 

20 Obręb 0002). Dojazd do obiektu zapewniony jest poprzez istniejący wjazd na teren. Parking zlokalizowany po 

stronie południowej budynku, zapewnia miejsca postojowe dla pracowników Urzędu Statystycznego 

w Świnoujściu. 

Po stronie południowej znajduje się główne wejście do budynku.  

2.3. Infrastruktura 

 Działka nr 24 jest w pełni uzbrojona, zapewniony jest dostęp do wszystkich niezbędnych mediów. W 

obrębie obszaru objętego opracowaniem znajduje się następująca infrastruktura zewnętrzna: sieć wodociągowa 

– wA100 (pomiar wykonany wykrywaczem przewodów); sieć kanalizacyjna – ks150; sieć teletechniczna. 

2.4. Wpis do rejestru zabytków 

Obiekt Urzędu Statystycznego w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego znajduje się w gminnej ewidencji 

zabytków  historycznego, wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego dzielnicy nadmorskiej 

Świnoujścia.  

2.5. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Teren zainwestowania położony jest w granicach obszaru i terenu górniczego i obowiązuje: 

-maksymalna ochrona podłoża gruntowego przed zanieczyszczeniem poprzez zakaz    
wprowadzania ścieków do gruntu, w tym mycia pojazdów samochodowych, 

-realizacja kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe ze wszystkich powierzchni 
utwardzonych i połaci dachowych, 

-do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
poprzez separatory do studni chłonnych, 

-nakaz wykonywania zadaszeń nad miejscem gromadzenia odpadów stałych, 

-zakaz budowy dróg, ścieżek i placów z żużla, 

-zakaz wykonywania nowych ujęć wody, z wyjątkiem studni publicznych, 

-zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich 

otoczenia 

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Ustawa z dn. 

27.04.2001r. – Prawo ochrony Środowiska – Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 

09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 
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oddziaływania na środowisko – Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573. 

Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania zaplanowano w sposób minimalizujący wpływ na 

środowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. 

Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie może powodować przekroczenia standardów, 

jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

Budowa nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie. Budowa nie rodzi praw do 

terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody 

w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania 

z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na 

projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje 

uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani 

geologicznych inwestowanego terenu. 

3. STAN ISTNIEJĄCY - BUDYNEK 

3.1. Opis ogólny 

 Budynek zaliczany jest do obiektów zamieszkania zbiorowego - dom wczasowy, w opracowaniu 

zmieniamy część jego funkcji na funkcję administracyjno-biurową. Obiekt posiada 4 kondygnacje: 2 nadziemne, 

poddasze użytkowe oraz częściowe podpiwniczenie i jest przekryty dachem mansardowym dwuspadowym. 

 Pomieszczenia dostosowywane do potrzeb  administracyjno-biurowych Oddziału Urzędu Statystycznego 

w Świnoujściu objęte przedmiotową inwestycją znajdują się na poddaszu. Układ funkcjonalny budynku jest 

korytarzowy z dwoma wejściami na budynku (znajdują się w jego osi) - wejście główne znajduje się od strony 

północnej, wejście drugie od strony południowej przy, którym znajduje się klatka schodowa komunikująca 

wszystkie kondygnacje.   

 Posadzka znajduje się powyżej poziomu otaczającego terenu. Stan techniczny pomieszczeń jest dobry, 

jednak nie jest dostosowany do wymagań i standardów zgodnymi z nową funkcją pomieszczeń. 

3.2. Parametry techniczne budynku- obszar opracowania 

- Średnia wysokość kondygnacji w świetle konstrukcji -  ok. 4,30 m 

- Średnia wysokość kondygnacji w świetle  -   ok. 2,95 m 

- Kubatura obiektu  netto (w zakresie projektu)  -  397,38  m3 

- Powierzchnia użytkowa  obiektu (w zakresie projektu)  -  135,7  m2 

- Liczba kondygnacji naziemnych użytkowych  -   3 

- Liczba kondygnacji podziemnych użytkowych  -   1 

- Liczba kondygnacji objętych opracowaniem  -   2 

- Kwalifikacja do grupy budynków niskich  -   N 

3.3. Zestawienie powierzchni 

Zestawienie powierzchni użytkowej parteru 

Nr Pomieszczenie Pow. użytkowa [m2] 

4 Biuro  13,86 

5 Recepcja 11,38 

 Komunikacja  24,43 

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA   49,48 m2 

Zestawienie powierzchni użytkowej poddasza 

Nr Pomieszczenie Pow. użytkowa 

[m2] 

Pow. całkowita 

[m2] 

23 Pomieszczenie magazynowe 7,24 10,57 

24 Pomieszczenie biurowe 7,21 10,53 

24A Pomieszczenie biurowe 9,01 9,01 

25 Pomieszczenie 13,04 15,63 
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26 Pomieszczenie biurowe 7,97 10,74 

 Komunikacja  12,9 12,9 

SUMA  57,37 m2 69,38 m2 

*Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997. 

3.4. Ekspertyza stanu technicznego budynku 

3.4.1. Opis stanu istniejącego 

 Obiekt (wybudowany pod koniec XIX)  o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz częściowo 

podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej lokalnie betonowej, kryty dachem mansardowym-

wielospadowym. Na ścianach nie stwierdzono zarysowań, ani pęknięć ścian konstrukcyjnych świadczących o ich 

obniżonej nośności. Na podstawie przeprowadzonych badań wizualnych, stan techniczny ścian konstrukcyjnych 

oraz stropów można określić jako średni. Przewidywana przebudowa nie ma wpływu na zmianę obciążeń stropów, 

ani ścian nośnych. Wprowadza się nadproże stalowe I 100 HEB celem połączenia dwóch pomieszczeń.  

Szczegółowa ekspertyza stanu istniejącego budynku opisana w branży konstrukcyjnej. 

3.5. Istniejące wyposażenie budowlano-instalacyjne 

3.5.1. Opis stanu istniejącego 

 Instalacja wodociągowa na cele bytowe i przeciwpożarowe - Budynek jest zasilany w wodę 

z istniejącej instalacji wodociągowej z sieci miejskiej.  

 Kanalizacja sanitarna - Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejących pionów instalacji sanitarnej, 

zlokalizowanych w szachtach obiektu, kanalizacja podłączona do sieci miejskiej.  

 Instalacja ciepłej wody użytkowej – ciepła woda użytkowa zapewniona z pieca. 

 Instalacja wentylacyjna – część pomieszczeń w obiekcie jest wentylowana grawitacyjnie poprzez piony 

kominowe wyprowadzone ponad dach budynku;  

 Instalacja ogrzewcza – obiekcie funkcjonuje instalacja centralnego ogrzewania; pomieszczenia 

ogrzewane grzejnikami płytowe, ciepło przygotowywane w kotle gazowym. 

 Instalacje elektryczne – Budynek zasilany jest z istniejącego złącza kablowego z sieci miejskiej. 

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE - BUDYNEK 

4.1. Założenia funkcjonalne 

Przedmiotowy budynek jest obiektem zamieszkania zbiorowego-dom wczasowy.  Zmienia się sposób 

części użytkowania obiektu –trzy pomieszczenia zostaną przekształcone z funkcji pensjonatowej na administra-

cyjno-biurowe, a jedno pomieszczenie na magazynowe. Istniejący obiekt wczasowy zostanie poddany remontowi 

oraz poszczególnym pomieszczeniom zostanie zmieniona funkcja. Remontowi zostaną poddane dwa pomiesz-

czenia znajdujące się na parterze obiektu oraz komunikacja oraz cztery pomieszczenia znajdujące się na podda-

szu wraz z ciągiem komunikacyjnym.  Pomieszczenia na górze zostaną przystosowane do pracy administracyjno-

biurowej, zostaną dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów, warunków technicznych, standardów 

panujących w obiektach administracyjno-biurowych oraz wytycznych inwestora.  Układ funkcjonalny pomieszczeń 

zostanie przekształcony w sposób nie  kolidujący z układem konstrukcyjnym budynku. 

Remont przewiduje zaaranżowanie istniejącego układu pomieszczeń obiektu pensjonatowego wprowa-

dzając do nich nową funkcję i tworząc Oddział Urzędu Statystycznego w Świnoujściu.  

Przewiduje się zaaranżowanie takich pomieszczeń jak: pomieszczenia hotelowe, werandę oraz komuni-

kację. Pomieszczenie 24 i 24A (weranda) projektuje się jako połączone między sobą funkcjonalnie.   

Komunikacja pozostaje  w obecnej przestrzeni korytarza, projektuje się wydzielenie komunikacji z jednej  

strony, poprzez zamknięcie go i utworzeniu w nim strefy ochronnej administracyjno-biurowej z drzwiami z kontrolą 
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dostępu. 

Przebudowie ulegną instalacje elektryczne, teletechniczne. Wprowadza się instalację wentylacji mecha-

nicznej wywiewnej z wentylatorami kanałowymi i kanałami ukrytymi w obudowach z płyt GK prowadzonych 

w pomieszczeniach. Nawiew powietrza zapewnią nawiewniki okienne, montowane na istniejącej stolarce okiennej 

od wewnątrz pomieszczeń. Jako wyrzutnia powietrza wykorzystywane będą istniejące piony wentylacji grawita-

cyjnej. 

Wprowadzane elementy instalacyjne nie będą mały wpływu na zewnętrzny wygląd z uwagi, że znajduje 

się w gminnej ewidencji  zabytków  historycznego układu urbanistycznego dzielnicy nadmorskiej Świnoujścia.  

 

Prace w poszczególnych pomieszczeniach: 

 PARTER – Ciąg komunikacyjny –Zakłada się naprawę i likwidację istniejących spękań i ubytków na 
ścianach i sufitach. Do zakresu prac zalicza się również szpachlowanie i równanie ścian gładzią szpa-
chlową  oraz malowanie ścian. Montaż głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z instala-
cją. 

 PARTER – 04 Recepcja – Przewiduje się naprawę i likwidację istniejących spękań i ubytków na ścianie 
i sufitach. Do zakresu prac zalicza się szpachlowanie i równanie ścian gładzią szpachlową, przygotowa-
nie pod malowanie oraz malowanie. Zakłada się również montaż rolet i oświetlenia. Wprowadza się na-
wiewnik okienny celem dostarczenia powietrza do pomieszczenia i wprowadza się wpust sufitowy wen-
tylacji wywiewnej wraz z kanałami wentylacyjnymi w obudowie z płyt GK. 

 PARTER – 05 Biuro – Przewiduje się naprawę i likwidację istniejących spękań i ubytków na ścianie i su-
fitach. Do zakresu prac zalicza się szpachlowanie i równanie ścian gładzią szpachlowa, przygotowanie 
pod malowanie oraz malowanie. Zakłada się również montaż rolet i oświetlenia. Wprowadza się na-
wiewnik okienny celem dostarczenia powietrza do pomieszczenia i wprowadza się wpust sufitowy wen-
tylacji wywiewnej wraz z kanałami wentylacyjnymi w obudowie z płyt GK. 

 PIĘTRO II PODDASZE: 

 23 Pomieszczenie magazynowe – Przewiduje się zmianę sposobu użytkowania z pomieszczenia 
hotelowego na pomieszczenie magazynowe. W zakresie prac przewiduje się demontaż: armatury ce-
ramicznej wraz z baterią, instalacji odpływowej, płytek, mocowań umywalki, żyrandola, karnisza i ro-
let, listew podłogowych, stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą. Przewiduje się naprawę spękań i ubyt-
ków na ścianach i sufitach. Do zakresu prac należy szpachlowanie i równanie ścian gładzią szpa-
chlową, przygotowanie pod malowanie i malowanie.  Na podłodze przewiduje się ułożenie podkła-
dów pod panele  oraz paneli podłogowych oraz przymocowanie listew przypodłogowych, przewiduje 
się montaż nowej ościeżnicy wraz z drzwiami  oraz rolet i oświetlenia. Utworzenie lokalnego punktu 
dostępowego LPD. Wprowadza się nawiewnik okienny celem dostarczenia powietrza do pomiesz-
czenia i wprowadza się wpust sufitowy wentylacji wywiewnej wraz z kanałami wentylacyjnymi w obu-
dowie z płyt GK. 

 24 Pomieszczenie biurowe – Przewiduje się zmianę sposobu użytkowania z pomieszczenia hote-
lowego na pomieszczenie biurowe. W zakresie prac przewiduje się demontaż: armatury ceramicznej 
wraz z baterią, instalacji odpływowej, płytek, mocowań umywalki, żyrandola, karnisza i rolet, listew 
podłogowych, stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą . Przewiduje się naprawę spękań i ubytków na 
ścianach i sufitach. Do zakresu prac należy szpachlowanie i równanie ścian gładzią szpachlową, 
przygotowanie pod malowanie i malowanie.  Na podłodze przewiduje się ułożenie podkładów pod 
panele  oraz paneli podłogowych oraz przymocowanie listew przypodłogowych, przewiduje się mon-
taż nowej ościeżnicy wraz z drzwiami  oraz rolet i oświetlenia. Przewiduje się montaż nowej oścież-
nicy wraz z drzwiami  oraz częściowe wyburzenie ściany działowej z obrobieniem krawędzi ściany 
pomiędzy pomieszczeniem 24 a 24A. Utworzenie 1 stanowiska pracy. Wprowadza się nawiewnik 
okienny celem dostarczenia powietrza do pomieszczenia i wprowadza się wpust sufitowy wentylacji 
wywiewnej wraz z kanałami wentylacyjnymi w obudowie z płyt GK. 

 25 Pomieszczenie – w zakresie prac przewiduje się demontaż: żyrandola, karnisza , rolet, listew 
podłogowych, paneli, stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicą oraz obrobienie krawędzi 
ścian wewnątrz pomieszczenia. Przewiduje się naprawę spękań i ubytków na ścianach oraz sufitach. 
Przewiduje się montaż nowej ościeżnicy wraz z drzwiami pełnymi, ułożenie podkładów pod panele 
oraz paneli podłogowych, przymocowanie listew przypodłogowych, montaż rolet i oświetlenia. Wpro-
wadza się nawiewnik okienny celem dostarczenia powietrza do pomieszczenia i wprowadza się 
wpust sufitowy wentylacji wywiewnej wraz z kanałami wentylacyjnymi w obudowie z płyt GK. 

 26 Pomieszczenie biurowe – Przewiduje się zmianę sposobu użytkowania z pomieszczenia hote-
lowego na pomieszczenie biurowe. W zakresie prac przewiduje się demontaż: armatury ceramicznej 
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wraz z baterią, instalacji odpływowej, płytek, mocowań umywalki, żyrandola, karnisza i rolet, listew 
podłogowych, stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą . Przewiduje się naprawę spękań i ubytków na 
ścianach i sufitach. Do zakresu prac należy szpachlowanie i równanie ścian gładzią szpachlową, 
przygotowanie pod malowanie i malowanie.  Na podłodze przewiduje się ułożenie podkładów pod 
panele  oraz paneli podłogowych oraz przymocowanie listew przypodłogowych, przewiduje się mon-
taż nowej ościeżnicy wraz z drzwiami  oraz rolet i oświetlenia. Utworzenie 1 stanowiska pracy.   

 24A Pomieszczenie biurowe – Przewiduje się zmianę sposobu użytkowania z pomieszczenia 
hotelowego na pomieszczenie biurowe. W zakresie prac przewiduje się demontaż: żyrandola, karni-
sza i rolet, listew podłogowych, stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą . Przewiduje się naprawę spę-
kań i ubytków na ścianach i sufitach. Do zakresu prac należy szpachlowanie i równanie ścian gładzią 
szpachlową, przygotowanie pod malowanie i malowanie.  Na podłodze przewiduje się ułożenie pod-
kładów pod panele oraz paneli podłogowych oraz przymocowanie listew przypodłogowych, przewidu-
je się demontaż ościeżnicy wraz z drzwiami, montaż okna z mlecznym szkłem bezpiecznym oraz ro-
let i oświetlenia. Utworzenie 2 stanowisk pracy. Wprowadza się nawiewnik okienny celem dostarcze-
nia powietrza do pomieszczenia i wprowadza się wpust sufitowy wentylacji wywiewnej wraz z kana-
łami wentylacyjnymi w obudowie z płyt GK. 

 PODDASZE – Ciąg komunikacyjny – Przewiduje się usunięcie listew ściennych drewnianych 
i listew podłogowych, wykładziny dywanowej. Ułożenie podkładu pod panele oraz samych paneli.  
Przymocowanie listew przypodłogowych. Zakłada się naprawę i likwidację istniejących spękań 
i ubytków na ścianach i sufitach. Do zakresu prac zalicza się również szpachlowanie i równanie ścian 

gładzią szpachlową  oraz malowanie ścian. Przewiduje się również montaż nowego oświetlenia. 
 

4.2. Ilość osób przebywających jednocześnie w zakładzie 

 W placówce nie projektuje się pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 

osób. Na stały pobyt (do 8 godzin dziennie) przewiduje się przebywanie maksymalnie 4 osób. 

4.3. Zestawienie powierzchni użytkowej po przebudowie 

Zestawienie powierzchni użytkowej parteru 

Nr Pomieszczenie Pow. użytkowa [m2] 

4 Biuro  13,86 

5 Recepcja 11,38 

 Komunikacja  24,43 

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA   49,48 m2 

Zestawienie powierzchni użytkowej poddasza 

Nr Pomieszczenie Pow. użytkowa 

[m2] 

Pow. całkowita 

[m2] 

23 Pomieszczenie magazynowe 7,24 10,57 

24 Pomieszczenie biurowe 7,21 10,53 

24A Pomieszczenie biurowe 9,01 9,01 

25 Pomieszczenie 13,04 15,63 

26 Pomieszczenie biurowe 7,97 10,74 

 Komunikacja  12,9 12,9 

SUMA  57,37 m2 69,38 m2 

*Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997. 
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4.4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych 

 Przewiduje się wprowadzenie nadproża w ścianie nośnej celem połączenia dwóch pomieszczeń na 
poziomie poddasza-nadproże w formie dwóch belek stalowych I 100 HEB. Przewiduje się likwidację jednej 
ścianki działowej oraz lokalne przebicia w ścianach w celu przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych. We 
wszystkich pomieszczeniach projektuje się wymianę warstwy wykończeniowej posadzki, nie ingerując w warstwy 
nośne i wylewkę betonową. Szczegóły w opracowaniu branży konstrukcyjnej. 

4.5. Rozwiązania materiałowe  

4.5.1. Ściany wewnętrzne 

Projektowaną ściankę działową w przestrzeni korytarza należy wykonać w technologii lekkiej, na 

podkonstrukcji systemowej, na profilach CW 100 i z 1 płyty GKA 1,25cm. 

PARAMETRY  TECHNICZNE: 

 Całkowita grubość ścianki: 125 mm, 

 Izolacyjność akustyczna: Ra1 do 43 dB, 

 Wypełnienie wełną mineralną akustyczną. 

4.5.2. Wykończenie ścian wewnętrznych 

 Uzupełnienia ubytków - ubytki w ścianach należy uzupełnić masą szpachlową. 

 Wykończenie ścian projektowanych – Projektowane ścianki w konstrukcji lekkiej należy wykończyć 

tynkiem cementowo-wapiennym kategorii II 

 Farba – ściany istniejące oraz projektowane należy wykończyć farbą zmywalna, odporna na działanie 

środków dezynfekcyjnych. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Wodorozcieńczalna; 

 Stopień połysku: półmat; 

 Powłoka jednorodna; 

 Odporna na przemywanie środkami dezynfekującym i szorowanie; 

 Zawierająca aktywne srebro; 

 Kolor: biały; 

 Zawierająca substancję grzybobójczą. 

4.5.3. Wykończenie podłóg 

 We wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem (oprócz ciągu komunikacyjnego na parterze 

i ciągu komunikacyjnego) po uprzedniej likwidacji istniejącej warstwy wykończeniowej nie ingerując w warstwy 

nośne i wylewkę betonową, projektuje się panele o wysokiej klasie ścieralności ( ułożonych na podkładach pod 

panele z pianki polietylenowej). 

 PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Grubość całkowita: 2,0 mm, 

 Grubość warstwy użytkowej: 2,0 mm, 

 Waga całkowita: 2700g/m2, 

 Wgniecenie resztkowe: średnia wysokość zmierzona 0,02 mm/ ≤0,10 mm, 

 Reakcja na ogień: ≥8kW/m2/Bfl s1, 

 Stabilność wymiarów: ≤ 0,40%, 

 Oddziaływanie kółek krzeseł: brak uszkodzeń, 

 Właściwości elektrostatyczne: <2kV 

 Odporność na światło: ≥7 

 Odporność chemiczna: doskonała, 

 Odporność przeciw grzybom i bakteriom: dobra, nie sprzyja wzrostowi, 

 Całkowita emisja LZO ( po 28 dniach): ≤10µg/m3, 

 Antypoślizgowość: R9/≥0,3, 
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 Przewodzenie cieplne: 0,01 m2K/W 

 Wytrzymałość spoin : Średnia wartość: ≥ 240 N/50mm/Wartość indywidualna ≥ 180 N/50 mm, 

 Kolor : w kolorze jasnego dębu, z widocznymi łączeniami paneli. 

 

Uwaga! 

 Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonane z materiałów 

antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone w polskich normach dotyczących ochrony 

przed elektrycznością statyczną. 

4.5.4. Stolarka drzwiowa 

a. Drzwi D.1 -. Drzwi jednoskrzydłowe, drewniane ramowo-płycinowe z okleiną. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Drzwi otwierane, jednoskrzydłowe; 

 Światło przejścia drzwi: 80x200 cm; 

 Drewniane ramowo-płycinowe z okleiną; 

 Szklenie bezpieczne, hartowane, mleczne; 

 Zamek zapadkowy z wkładką; 

 Klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej o profilu prostokątnym; 

 Kolor biały NCS S 0500-N 
 

b. Drzwi D.2 -. Drzwi jednoskrzydłowe, drewniane ramowo-płycinowe z okleiną. . 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Drzwi otwierane, jednoskrzydłowe; 

 Światło przejścia drzwi: 80x200 cm; 

 Drewniane ramowo-płycinowe z okleiną 

 Drzwi pełne 

 Zamek zapadkowy z wkładką i z szyldem; 

 Klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej o profilu prostokątnym; 

 Kolor biały NCS S 0500-N 
 

c. Drzwi D.3 -. Drzwi dwuskrzydłowe, aluminiowe. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Drzwi otwierane, dwuskrzydłowe ze skrzydłem bocznym, blokowanym z możliwością otwarcia i 
z naświetlem stałym (górnym)  

 Światło przejścia drzwi: 90( skrzyd. aktywne+ 30 + doświetle boczne); 

 Szklenie ogniochronne, bezpieczne, hartowane, czyste.   

 Wyposażone w: elektro-zaczep rewersyjny zasilany napięciem 12VDC , samozamykacz, kon-
taktron wpuszczany ze stykiem NC; 

 po zamontowaniu drzwi, na ścianie zostaną zamontowane: czytniki kart dostępowych, oprzy-
rządowanie i okablowanie automatyki drzwi, dzwonek; 

 Zamek zapadkowy z wkładką ; 

 Kolor biały: NCS S 0500-N 
 

d. Okno O.1 - Okno . 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Okno jednoskrzydłowe, stałe 

 Światło otworu :80x190 

 Szkło bezpieczne, mleczne. 

 PCV 

 Kolor biały: NCS S 0500-N 
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Uwaga! Dotyczy wszystkich drzwi: 

 W drzwiach należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego i szerokości skrzydeł 

oraz obciążeń eksploatacyjnych, zgodnie z wytycznymi producenta; 

 Sposób montażu i schemat rozmieszczenia punktów mocowań drzwi do konstrukcji budynku powinien 

być oparty o rozwiązania katalogowe producenta. 

 Rw=32dB; 

 Wszelkie elementy mocowane na drzwiach tj. elektrozawory, samozamykacze i inne należy montować 

w sposób niepomniejszający światła przejścia. 

 Integralną część opisu stolarki drzwiowej stanowi część graficzna „Zestawienie stolarki”; 

 Rysunek „Zestawienie stolarki” należy rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutu parteru oraz poddasza - 

w przypadku zaistnienia nieścisłości skontaktować się z projektantem; 

 Kontrola dostępu (czytniki kart) ma przeciwdziałać przed dostaniem się do Zakładu osób niepowołanych 

- przy wyjściu z Zakładu nie wymagane będzie odbicie się kartą, należy zapewnić swobodne wyjście 

użytkownikom! 

 

 

4.5.5. Parapety wewnętrzne 

Istniejące wewnętrzne parapety PCV pozostaną bez zmian.  

4.5.6. Relingi 

 W pomieszczeniach, w których parapety znajdują się poniżej 85 cm od poziomu posadzki, należy 

zamontować relingi od strony zewnętrznej okien na wysokości 110 cm. 

 Relingi należy montować do elementów konstrukcyjnych ściany (muru), wykonać ze stali ocynkowanej, 

malowanej na kolor jasnoszary.  

 

4.6. Wyposażenie budowlano – instalacyjne  

 W ramach projektu przewiduje się: 

 Instalacja c.o. – doprowadzenie do pom. nr 24a instalacji c.o. wraz z wprowadzeniem grzejnika. 

 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej – w części objętej zakresem opracowania, projektuje 

się instalację wywiewną we wszystkich pomieszczeniach, poprzez wentylatory kanałowe z wyrzutem powietrza 

wykorzystując istniejące piony wentylacji grawitacyjnej. Nawiew zapewniony poprzez projektowane na istniejącej 

stolarce okiennej nawiewniki. Kanały wentylacje i wentylatory kanałowe ukryte w obudowach z płyt GK.  Ilość 

wymian powietrza oraz szczegółowy opis urządzeń podane w opracowaniu branży sanitarnej 

 Instalacje elektryczne, niskonapięciowe – Przewiduje się wykonanie instalacji podłączenia telefonów 

do wybranych pomieszczeń, utworzenie lokalnego punktu dostępowego LPD sieci komputerowej ,  ułożenie 

okablowania strukturalnego UTP kategorii 5E lub wyższej, wykonanie instalacji zasilającej gniazda komputerowe, 

modernizację instalacji oświetleniowych oraz instalację oprogramowania wraz  z 30 kartami dostępu. Zakład się 

montaż: szyfratora strefowego, czytnika kart zbliżeniowych, czujek ruchu na korytarzu oraz sygnalizatora 

akustycznego sygnalizującego naruszenie strefy. 

 Zgodnie z projektem branży elektrycznej. 

 

Uwaga! 

 Szczegółowe rozwiązania instalacji znajdują się w projektach branżowych!!! 

5. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych 

Wejście do budynku z poziomu terenu umożliwia osobom poruszającym się na wózku dostęp do obiektu. 
W budynku nie ma windy umożliwiającej osobie na wózku inwalidzkim dostęp do kondygnacji piętra i poddasza. 
W ramach zakresu objętego projektem pomieszczenia są dostosowane do poruszania się osób 
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niepełnosprawnych. Nie projektuje się progów pomiędzy pomieszczeniami utrudniających poruszanie się. 
Dodatkowo punkt obsługi interesantów zlokalizowany jest tuż przy wejściu na poziomie parteru. Zakres projektu 
obejmuje jedynie zmianę aranżacji wnętrza wskazanych pomieszczeń i nie dotyczy elementów zewnętrznych ani 
ciągów komunikacji pionowej. 

6. Wymagania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych 

 Wymagana izolacyjność akustyczna dla przegrody zewnętrznej - Minimalna izolacyjność akustyczna 

części pełnych przegrody zewnętrznej i okien stanowiących nie więcej niż 50% wielkości powierzchni 

przegrody powinna wynosić co najmniej RA1 ≥ 42dB. 

 Wymagana izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych - Minimalna izolacyjność akustyczna 

części pełnych przegrody wewnętrznej powinna wynosić co najmniej RA1 ≥ 35dB. 

 Wymagana izolacyjność akustyczna drzwi wewnętrznych - Minimalna izolacyjność akustyczna 

części drzwi w przegrodzie wewnętrznej powinna wynosić co najmniej RA1 ≥ 20dB. 

7. Zabezpieczenie pożarowe 

 Dane techniczne budynku: 

- powierzchnia zabudowy    - ok. 243,3 m² 

- powierzchnia wewnętrzna w zakresie opracowania  - 135,7 m2 

- kubatura budynku     - ok. 3036,08m3 

- kubatura netto w zakresie opracowania  - 397,38  m3 

- wysokość budynku do szczytu attyki   - ok. 11 m 

- liczba kondygnacji                 - 3 nadziemne i 1 podziemna  

 Klasyfikacja pożarowa 

- budynek klasyfikowany jest, jako niski (N), wysokość od poziomu wejścia poniżej 12m; 

- kategoria zagrożenia ludzi ZL III i ZL V - budynek użyteczności publicznej oraz pensjonatowy; 

- budynek stanowi jedną strefę pożarową; 

- gęstość obciążenia ogniowego dla budynków kategorii ZL nie określa się; 

- klasa odporności pożarowej "C" 

 

Klasa 

odporności 

ogniowej 

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU 

Główna konstruk-

cja nośna 

Konstrukcja dach Strop Ściana zewnętrz-

na 

Ściana we-

wnętrzna 

Przekrycie dachu 

"C" R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15 

 

 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

 Charakter użytkowania obiektu powoduje występowanie materiałów o różnorodnych cechach 

pożarowych. Materiały te występują w postaci elementów wystroju i wyposażenia wnętrz oraz urządzeń/instalacji 

niezbędnych do funkcjonowania budynku. Nie będą natomiast występowały materiały uznawane za 

niebezpieczne pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, z wyjątkiem niewielkich ilości środków 

niezbędnych do celów gospodarczych.  

 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń 

 W obiekcie nie będą występować pomieszczenia, ani strefy zagrożone wybuchem.  

 Warunki ewakuacji 

 Ewakuacja odbywa się poprzez wewnętrzne ciągi poziomej komunikacji ogólnej oraz klatkę schodową 

prowadzącą na zewnątrz budynku (poddaną remontowi w 2013 r., wyposażoną w system oddymiania 
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i dostosowaną do obowiązujących przepisów). Długości dojść ewakuacyjnych z przedmiotowych pomieszczeń 

objętych opracowaniem nie są przekroczone - nie wynoszą więcej niż 30m w tym 20m na poziomej drodze 

ewakuacyjnej. 

 Droga pożarowa 

 Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030 z późniejszymi 

zmianami) doprowadzenie drogi pożarowej do budynku niskiego zawierającego strefę pożarową ZL V i ZL III  jest 

wymagane. 

 Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą p.poż. 

 Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U nr 121, 

poz. 1137 z późniejszymi zmianami) ze względu na charakter i rozmiar robót - brak wprowadzania elementów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektu - uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nie jest wymagane. 

8. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 

BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 

ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 Uciążliwość lokalizacji i oddziaływanie inwestycji 

Zakres oddziaływania inwestycji nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego. Oddziaływanie 

inwestycji nie będzie wykraczać poza działkę nr ewid. 24 obręb 0002. 

 Oświetlenie i nasłonecznienie 

Projekt budynków zapewnia dostęp do naturalnego oświetlenia pomieszczeń, które tego wymagają. 

Wielkości otworów okiennych oraz suma powierzchni szkleń poszczególnych pomieszczeń spełnia wymogi 

określone w  §13, §57 i §60 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 z 

późniejszymi zmianami). 

 Emisja hałasu i drgań 

Projektowana funkcja budynków nie powoduje szczególnej emisji hałasu i wibracji – nie występują 

elementy mogące wpłynąć negatywnie na zdrowie użytkowników budynku, a także ludzi znajdujących się 

w sąsiedztwie projektowanego obiektu. 

 Klimat wewnętrzny 

 O jakości klimatu wewnętrznego decydują następujące czynniki: 

- Utrzymanie właściwej temperatury w budynku - poprzez instalację c.o. 

- Projekt obejmuje wprowadzenie instalacji wentylacji wywiewnej mechanicznej w wyznaczonych 

pomieszczeniach budynku. 

- Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi - należy stosować rozwiązania jak 

w opisie technicznym do projektu. 

- Odpowiednie oświetlenie (w tym dostęp do światła dziennego), zużycie energii elektrycznej - ze 

względu na wymogi technologiczne, w celu oświetlenia sztucznego proponuje się używanie 

żarówek energooszczędnych, LED-owych. 

- Odpowiednio niski poziom hałasu – istniejąca i wprowadzona stolarka okienna i drzwiowa oraz 

wszelkie przegrody zewnętrzne spełniają wymogi izolacyjności akustycznej, hałas nie stanowi 

zagrożenia dla zdrowia i odpoczynku. 

 Gospodarka odpadami 

Wywóz odpadów na podstawie umowy ze stosownym zakładem gospodarki odpadami. 

 Istniejący drzewostan 

Na terenie nie przewiduje się wycinki drzew. 

 Gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne 



 
ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin 
www.archico.eu  Tel. 91/880 38 93 

Tytuł: 

„Remont, zmiana sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń wraz z elementami przebudowy 
Istniejącego budynku w związku z utworzeniem Oddziału Urzędu Statystycznego w Świnoujściu 

przy ul. Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście” 

Data:  
Szczecin 
Wrzesień 2017  

 

19 

Zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, 

gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza. 

 Bilans mocy urządzeń elektrycznych 

Według opracowania branży elektrycznej. 

 Warunki bezpieczeństwa użytkowania 

- Tablice informacyjne, reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny być tak usytuowane, 

wykonane i zamontowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników 

budynku i osób trzecich. 

- Okna o wysokości parapetu poniżej 85cm i portfenetry należy zabezpieczyć barierką lub szkłem 

bezpiecznym do wysokości h=1,10 m 

 Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 

Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie zostały określone w informacji do planu BIOZ 

stanowiącej integralną część projektu budowlanego. 

 Ochrona ludności 

Nie stawia się wymogów obrony cywilnej. 

 Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Realizacja inwestycji  nie stwarza żadnego zagrożenia dla środowiska w otoczeniu projektu oraz higieny 

i zdrowia użytkowników. 

 Ochrona interesów osób trzecich 

Inwestycja nie narusza interesu prawnego osób trzeci, nie powoduje także pogorszenia warunków 

użytkowania sąsiednich nieruchomości. 

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zamierzenie inwestycyjne przewiduje działania w obrębie istniejącego budynku znajdującego się 

w całości na  działce nr ewid. 24 obręb 0002. Obszar oddziaływania obiektu na sąsiadujące działki, podczas oraz 

po wykonaniu przewidzianych projektem robót budowlanych nie ulegnie zmianie, w stosunku do stanu 

pierwotnego, projektowany remont z elementami przebudowy nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów 

w zakresie zapewnienia im wskazanym wymagań zgodnie z w art. 5 ust.1- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 

10. Uwagi końcowe 

UWAGA: 

 Do budowy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie lub zaświadczenie producenta, potwierdzające ich zgodność 

z postanowieniami odpowiednich norm. 

 Wszystkie zastosowane urządzenia służące do ochrony przeciwpożarowej muszą mieć aktualne 

świadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Natomiast 

zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe muszą mieć świadectwa dopuszczenia Instytutu 

Techniki Budowlanej i Państwowego Zakładu Higieny, Bezpieczeństwo obsługi urządzeń elektrycznych 

musi być potwierdzone znakiem bezpieczeństwa „B”. 

 Prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami 

i normami oraz wg rozwiązań systemowych. Materiały i urządzenia użyte do budowy powinny posiadać 

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające je do użytku w naszym kraju. 

 Wszystkie wymiary należy sprawdzać na miejscu budowy. 

 Zmiany zasadnicze wprowadzone w dokumentację projektową wymagają zgody projektanta. 

 Wszystkie roboty mogące zagrażać zdrowiu i życiu należy wykonywać pod ścisłą kontrolą kierownika 
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budowy. 

 W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem. 

 

Projektant: 

mgr inż. arch. Agata Ukleja 
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Wymiary weryfikować na miejscu budowy!

Kierownik budowy i inspektor nadzoru maja obowiązek zapoznania sie
z wielobranżowymi projektami budowlanymi i wykonawczymi przed
rozpoczęciem robór budowlanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące
projektu należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.

Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać
aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w
polskich normach.

Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkich elementów
wykończenia i wyposażenia budynku, elementów instalacji sanitarnych,
elektrycznych, konstrukcji należy sprawdzić ich ilości i parametry.
Omyłki w zestawieniach, różnice, zmiany i niejasności należy
wyjaśniać w trybie nadzoru autorskiego

Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki i stolarki okiennej i
drzwiowej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów
okiennych, drzwiowych, wysokości podciągów, jak również ilości
zamawianych elementów. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych
nalezy pobrac z natury. Przed zamówieniem wczelkie wątpliwości w
zestawieniach należy rozstrzygnąć w trybie nadzoru autorskiego.
Podane powierzchnie podane w świetle warstw wykończeniowych.

Przebieg instalacji i lokalizacja urządzeń z nimi związanych -
realizaować wg branży instalacyjnych.

Wszystkie inne elementy konstrukcyjne - realizaować wg branży
konstrukcyjnej.

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji
architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi.

Roboty budowlane należy prowadzić na podstawie dokumentacji
wykonawczej, projekt budowlany służy celom formalno-prawnym.
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W tabelkach pomieszczeń przedstawiono powierzchnię użytkową.
Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Nr pom. Nazwa Pu[m2]Bud.
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Recepcja
Biuro
Komunikacja

13,86
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24,43
49,48SUMA

RZUT PARTERU
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krawędź sufitu podwieszanego
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wysokość podciągu
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wykończeniowych [m]

drzwi istniejące
znacznik drzwi określa wymiar w świetle przejścia otworu drzwiowego

przewód wentylacji grawitacyjnej

okno istniejące
znacznik okna określa wymiar okna w otworze

wlot wentylacji mechanicznej wyciągowej

LEGENDA:

istniejące przegrody
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Wymiary weryfikować na miejscu budowy!

Kierownik budowy i inspektor nadzoru maja obowiązek zapoznania sie
z wielobranżowymi projektami budowlanymi i wykonawczymi przed
rozpoczęciem robór budowlanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące
projektu należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.

Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać
aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w
polskich normach.

Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkich elementów
wykończenia i wyposażenia budynku, elementów instalacji sanitarnych,
elektrycznych, konstrukcji należy sprawdzić ich ilości i parametry.
Omyłki w zestawieniach, różnice, zmiany i niejasności należy
wyjaśniać w trybie nadzoru autorskiego

Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki i stolarki okiennej i
drzwiowej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów
okiennych, drzwiowych, wysokości podciągów, jak również ilości
zamawianych elementów. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych
nalezy pobrac z natury. Przed zamówieniem wczelkie wątpliwości w
zestawieniach należy rozstrzygnąć w trybie nadzoru autorskiego.
Podane powierzchnie podane w świetle warstw wykończeniowych.

Przebieg instalacji i lokalizacja urządzeń z nimi związanych -
realizaować wg branży instalacyjnych.

Wszystkie inne elementy konstrukcyjne - realizaować wg branży
konstrukcyjnej.

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji
architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi.

Roboty budowlane należy prowadzić na podstawie dokumentacji
wykonawczej, projekt budowlany służy celom formalno-prawnym.
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W tabelkach pomieszczeń przedstawiono powierzchnię użytkową.
Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Nr pom. Nazwa Pu[m2]Bud.
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Nr pom. Nazwa Pc[m2]Bud.
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Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie
Pomieszczenie biurowe
Komunikacja

10,57
10,53
9,01
15,63
10,74
12,9
69,38SUMA

wysokość podciągu

wysokość parapetu okiennego

wysokość pomieszczenia w świetle warstw wykończeniowych

rzędna wysokościowa względna  do warstw
wykończeniowych [m]

przewód wentylacji grawitacyjnej

wlot wentylacji mechanicznej wyciągowej

LEGENDA:

istniejące przegrody
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wyburzenia

A Relingi z płaskowników stalowych 30x3 na szerokość
okna - ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
jasnoszary, montowane do elementów murowanych/konstrukcyjnych
budynku - GÓRNY PŁASKOWNIK MOCOWANY NA WYSOKOŚCI
MIN. 110 CM

Pu[m2]
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RZUT PODDASZA

drzwi istniejące
znacznik drzwi określa wymiar w świetle przejścia otworu drzwiowego
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okno projektowane
znacznik okna określa wymiar okna w otworze
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D1

drzwi projektowane
znacznik drzwi określa wymiar w świetle przejścia otworu drzwiowego,
* drzwii oraz ościeżnice istniejące podlegają wymianie

suf. podwieszany
h=275 cm

zakres opracowania

sufit podwieszany

suf.
podwieszany
h=270 cm

oświetlenie

Wymiary weryfikować na miejscu budowy!

Kierownik budowy i inspektor nadzoru maja obowiązek zapoznania sie z wielobranżowymi projektami budowlanymi i
wykonawczymi przed rozpoczęciem robór budowlanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące projektu należy rozstrzygać w trybie
nadzoru autorskiego.

Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom
zawartym w polskich normach.

Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkich elementów wykończenia i wyposażenia budynku, elementów instalacji
sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji należy sprawdzić ich ilości i parametry. Omyłki w zestawieniach, różnice, zmiany i
niejasności należy wyjaśniać w trybie nadzoru autorskiego

Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów
okiennych, drzwiowych, wysokości podciągów, jak również ilości  zamawianych elementów. Wymiary otworów okiennych i
drzwiowych nalezy pobrac z natury. Przed zamówieniem wczelkie wątpliwości w zestawieniach należy rozstrzygnąć w trybie
nadzoru autorskiego.
Podane powierzchnie podane w świetle warstw wykończeniowych.

Przebieg instalacji i lokalizacja urządzeń z nimi związanych - realizaować wg branży instalacyjnych.
Wszystkie inne elementy konstrukcyjne - realizaować wg branży konstrukcyjnej.
Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi.

Roboty budowlane należy prowadzić na podstawie dokumentacji wykonawczej, projekt budowlany służy celom formalno-
prawnym.

W tabelkach pomieszczeń przedstawiono powierzchnię użytkową.
Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

wymiana warstwy wykończeniowej posadzki na panele podłogowe, z
wymianą listew przypodłogowych
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wysokość pomieszczenia w świetle warstw wykończeniowych

rzędna wysokościowa względna  do warstw
wykończeniowych [m]

drzwi istniejące
znacznik drzwi określa wymiar w świetle przejścia otworu drzwiowego

przewód wentylacji grawitacyjnej

okno istniejące
znacznik okna określa wymiar okna w otworze

wlot wentylacji mechanicznej wyciągowej

LEGENDA:
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Wymiary weryfikować na miejscu budowy!

Kierownik budowy i inspektor nadzoru maja obowiązek zapoznania sie
z wielobranżowymi projektami budowlanymi i wykonawczymi przed
rozpoczęciem robór budowlanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące
projektu należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.

Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać
aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w
polskich normach.

Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkich elementów
wykończenia i wyposażenia budynku, elementów instalacji sanitarnych,
elektrycznych, konstrukcji należy sprawdzić ich ilości i parametry.
Omyłki w zestawieniach, różnice, zmiany i niejasności należy
wyjaśniać w trybie nadzoru autorskiego

Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki i stolarki okiennej i
drzwiowej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów
okiennych, drzwiowych, wysokości podciągów, jak również ilości
zamawianych elementów. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych
nalezy pobrac z natury. Przed zamówieniem wczelkie wątpliwości w
zestawieniach należy rozstrzygnąć w trybie nadzoru autorskiego.
Podane powierzchnie podane w świetle warstw wykończeniowych.

Przebieg instalacji i lokalizacja urządzeń z nimi związanych -
realizaować wg branży instalacyjnych.

Wszystkie inne elementy konstrukcyjne - realizaować wg branży
konstrukcyjnej.

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji
architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi.

Roboty budowlane należy prowadzić na podstawie dokumentacji
wykonawczej, projekt budowlany służy celom formalno-prawnym.

79
199

Oi

W tabelkach pomieszczeń przedstawiono powierzchnię użytkową.
Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Nr pom. Nazwa Pu[m2]Bud.

04
05

Recepcja
Biuro
Komunikacja

13,86
11,38
24,43
49,48SUMA

RZUT PARTERU
zakres opracowania

krawędź sufitu podwieszanego

suf. podwieszany
h=280 cm

WYPOSAŻENIE:
POMIESZCZENIE 0.4 RECEPCJA

POMIESZCZENIE 0.5 BIURO

oprawa natynkowa
60x60 cm szt. 4

oprawa natynkowa
60x60 cm szt. 4

biurko z ladą
recepcyjną szt. 1

krzesło biurowe
68x59 cm szt. 1

stolik
65x65 cm szt. 1

krzesło konferencyjne
40x40 cm szt. 2

szafa biurowa
100x44x180 cm szt. 1

szafa garderobina
60x44x180 cm szt. 1

oświetlenie

balustrada ist.
h=83

balustrada ist.
h=87-89cm
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sprawdzić na placu budowy
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

26A

27A

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Nr pom. Nazwa Pc[m2]Bud.

23
24
24A
25
26
26A

Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie
Pomieszczenie biurowe
Komunikacja

10,57
10,53
9,01
15,63
10,74
12,9
69,38SUMA

wysokość podciągu

wysokość parapetu okiennego

wysokość pomieszczenia w świetle warstw wykończeniowych

rzędna wysokościowa względna  do warstw
wykończeniowych [m]

przewód wentylacji grawitacyjnej

wlot wentylacji mechanicznej wyciągowej

LEGENDA:

istniejące przegrody

79
199

Di

H=2,97

grzejniki - projektowane

Hpod. =2,58

79
199

Oi

grzejniki - istniejące

wyburzenia

A Relingi z płaskowników stalowych 30x3 na szerokość
okna - ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
jasnoszary, montowane do elementów murowanych/konstrukcyjnych
budynku - GÓRNY PŁASKOWNIK MOCOWANY NA WYSOKOŚCI
MIN. 110 CM

Pu[m2]
7,24
7,21
9,01
13,04
7,97
12,09
56,56

panele

H=294
KOMUNIKCJA

P=12,65m2
26B

RZUT PODDASZA-ARANŻACJA

drzwi istniejące
znacznik drzwi określa wymiar w świetle przejścia otworu drzwiowego

okno istniejące
znacznik okna określa wymiar okna w otworze

79
199

Op

okno projektowane
znacznik okna określa wymiar okna w otworze

79
199

Dp drzwi projektowane
znacznik drzwi określa wymiar w świetle przejścia otworu drzwiowego

suf. podwieszany
h=275 cm

zakres opracowania

sufit podwieszany

suf.
podwieszany
h=270 cm

oświetlenie

WYPOSAŻENIE:
23 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

24 I 24A POMIESZCZENIE BIUROWE

oprawa natynkowa
60x60 cm szt. 2

oprawa natynkowa
60x60 cm szt. 7

biurko 140X80 szt.3

krzesło biurowe
68x59 cm szt. 3

szafa biurowa
100x44x180 cm szt. 1

wieszak
50x50 cm szt. 1

24 POMIESZCZENIE BIUROWE

oprawa natynkowa
60x60 cm szt. 7

biurko 140X80 szt.1

krzesło biurowe
68x59 cm szt. 1

szafa biurowa
100x44x180 cm szt. 1

wieszak
50x50 cm szt. 1

stolik kawowy
50x50 cm szt. 1

fotel
80x60 cm szt. 2

25 POMIESZCZENIE

oprawa natynkowa
38x38 cm szt. 4

26A I 26B KOMUNIKACJA

oprawa zawieszana
60x60 cm szt. 6

Wymiary weryfikować na miejscu budowy!

Kierownik budowy i inspektor nadzoru maja obowiązek zapoznania sie z wielobranżowymi projektami budowlanymi i
wykonawczymi przed rozpoczęciem robór budowlanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące projektu należy rozstrzygać w trybie
nadzoru autorskiego.

Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom
zawartym w polskich normach.

Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkich elementów wykończenia i wyposażenia budynku, elementów instalacji
sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji należy sprawdzić ich ilości i parametry. Omyłki w zestawieniach, różnice, zmiany i
niejasności należy wyjaśniać w trybie nadzoru autorskiego

Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów
okiennych, drzwiowych, wysokości podciągów, jak również ilości  zamawianych elementów. Wymiary otworów okiennych i
drzwiowych nalezy pobrac z natury. Przed zamówieniem wczelkie wątpliwości w zestawieniach należy rozstrzygnąć w trybie
nadzoru autorskiego.
Podane powierzchnie podane w świetle warstw wykończeniowych.

Przebieg instalacji i lokalizacja urządzeń z nimi związanych - realizaować wg branży instalacyjnych.
Wszystkie inne elementy konstrukcyjne - realizaować wg branży konstrukcyjnej.
Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi.

Roboty budowlane należy prowadzić na podstawie dokumentacji wykonawczej, projekt budowlany służy celom formalno-
prawnym.

W tabelkach pomieszczeń przedstawiono powierzchnię użytkową.
Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

wymiana warstwy wykończeniowej posadzki na panele podłogowe, z
wymianą listew przypodłogowych
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ELEWACJE

ELEWACJA ZACHODNIAELEWACJA PÓŁNOCNA
(FRONTOWA)

Relingi z płaskowników stalowych 30x3 na szerokość
okna - ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
jasnoszary, montowane do elementów murowanych/konstrukcyjnych
budynku - GÓRNY PŁASKOWNIK MOCOWANY NA WYSOKOŚCI
MIN. 110 CM, KOLEJNY PŁASKOWIK 20 CM NIŻEJ.
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WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (OŚCIEŻY) (s x h)

ILOŚĆ

UWAGI

RAZEM

80 x 200

SYMBOL DRZWI

SCHEMAT

D.1

1

1. Drzwi jednoskrzydłowe
2. Drewniane ramowo-płycinowe z
okleiną;
3. Kolor biały: NCS S 0500-N;
4. Szyba bezpieczna, mleczna;
5. Wypełnienie skrzydła płycina
MDF;
6. Klamka ze stali nierdzewnej
szczotkowanej o profilu
prostkątnym;
7. Zamek zapadkowy z wkładką.

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki i stolarki drzwiowej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów , wysokości podciągów, jak również ilości  zamawianych elementów. Wymiary
otworów należy pobrac z natury. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości w zestawieniach należy rozstrzygnąć w trybie nadzoru autorskiego

2. Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach.

3.Wszelkie elementy mocowane na drzwiach t.j. elektrozwory, samozamykacze i inne należy montować w sposób nie pomniejszający światła przejścia.

4. Drzwi i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru.
Należy też zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji.

5. Wszystkie wymiary t.j. profile drzwiowe elementów stałych i otwieralnych powinny być zweryfikowane przez firmę wykonującą stolarkę, zgodnie z technologią producenta.

6. Podany wymiar drzwi w świetle ościeżnicy to minimalny wymiar jaki wymagany jest w świetle przejścia-  skrzydło drzwiowe po całkowitym otwarciu nie może zawężać światła przejścia.

7. Drzwi powinny spełniać normatywne wartości związane z akustyką.

L

D.2 D.3

1 1

90(skrzyd. aktywne+ 30 +doświetle boczne)

1.Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe, ze skrzydłem bocznym,blokowanym
z możliwością otwarcia + naświetle stałe (górne)
2.System profili aluminiowych.
5.Szklenie ogniochronne, bezpieczne, hartowane, czyste.
6.Pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej o profilu okragłym długości 100 cm.
7.Wyposażone w:
- elektrozaczep rewersyjny zasilany napięciem 12VDC;
- samozamykacz;
- kontaktron wpuszczany ze stykiem NC;
8.Po zamontowaniu drzwi, na ścianie zostanie zamontowane:
- czytnik kart dostępowych;
- oprzyrządowanie i okablowanie automatyki drzwi;
- dzwonek;
8.Kolor biały: NCS S 0500-N.
9.Zamek zapadkowy z wkładką.

Uwaga: Szerokość przejścia dla skrzydła aktywnego (głównego) nie może być
mniejsza niż 90cm (po całkowitym otwarciu skrzydła).

1. Drzwi jednoskrzydłowe
2. Drewniane ramowo-płycinowe z
okleiną;
3. Kolor biały: NCS S 0500-N;
4. Drzwi pełne;
5. Wypełnienie skrzydła płycina
MDF;
6. Klamka ze stali nierdzewnej
szczotkowanej o profilu
prostkątnym;
7. Zamek zapadkowy z wkładką.

O.1

1

90x200

1. Okno jednoskrzydłowe
2. Okno pełne;
3. Kolor biały: NCS S 0500-N;
4. Szkło bezpeiczne, mleczne;
5. PCV.

1:100

80 x 200

skrzydło okienne
FIX-nieotwieralne

skrzydło stałe,
nieotwieralne

skrzydło blokowane z
możliwością otwarcia

 Adres:

1:100Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie, odstępowanie  i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.

 Branża:

 Stadium:

10-6048251
 Licencja ArchiCAD:

wszystkie wymiary
sprawdzić na placu budowy

 Nr rys.: Uwagi:

Projektant:

 Tytuł
 rysunku:

ul. Garncarska 5;  70-377 Szczecin
Tel. 91/ 880 38 93    e-mail:biuro@archice.eu    www.archico.ee

ARCHITEKTURA

 Nazwa
 inwestycji:

ZESTAWIENIE STOLARKI

WA.08
wrzesień 2017

 Skala rys.: Data:

Rewizja nr:

A.00

Urząd Statystyczny w
Szczecinie

ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin

ul. Stefana Żeromskiego 6,
dz nr 24, obr. 0002, Świnoujście

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. arch. Agata Ukleja
upr. bud do proj. arch. nr 14/ZPOIA/OKK/2016

 Opracowała:

3
P

mgr inż. arch. Aleksandra Kulesza-Wyrzykowska

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Maciej Fischer
upr. bud do proj. arch. nr 14/ZPOIA/OKK/2014

Remont, zmiana sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń wraz z elementami przebudowy
istniejącego budynku w związku z utworzeniem Oddziału Urzędu Statystycznego w Świnoujściu

przy ul.Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście



18
3

12
3

relingi z płaskowników stalowych 30x3 na
szerokość okna- ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor jasnoszary,
montowane do elemntów
murowanych/konstrukcyjnych  budynku

relingi z płaskowników stalowych
30x3 na szerokość okna -

ocynkowane, malowane proszkowo
na kolor jasnoszary, montowane do

elemntów
murowanych/konstrukcyjnych

budynku

montaż na wysokości
min. 110 cm- od

poziomu posadzki
(±0,00 projektu)

montaż na wysokości
min. 110 cm- od
poziomu posadzki
(±0,00 projektu)

mocowanie-kotwy M6 długości min.
100 mm- kotwy należy osadzać w

warstwach
murowanych/konstrukcyjnych budynku

mocowanie-kotwy M6 długości min.
100 mm- kotwy należy osadzać w

warstwach
murowanych/konstrukcyjnych budynku

mocowanie-kotwy M6
długości min. 100 mm-
kotwy należy osadzać w
warstwach
murowanych/konstrukcyj
nych budynku
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wykończenie-
szpachla gipsowa

2x12,5 mm płyta
GKA

wieszak
systemowy

profil przyścienny
UD-zgodnie z
wybranym
systemem

elementy mocujące
zgodnie z
wybranym
systemem

wieszak
systemowy

wykończenie-
szpachla gipsowa

1x12,5 mm płyta
GKA

profil CD-
zgodnie z
wybranym
systemem
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