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II. Oświadczenie projektantów
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn.
zm.)oświadczam, Ŝe projekt budowlany:

Przebudowy lokalu uŜytkowego - Klubu Seniora w budynku opieki zdrowotnej, polegającej
na powiększeniu otworu w ścianie zewnętrznej oraz wymianie stolarki zewnętrznej
z okiennej na drzwiową.
Lokalizacja obiektu: ul. Krynicka 51, 50-555 Wrocław, dz. nr 28, AM-10 obr. Gaj
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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III. Zaświadczenia projektantów
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IV. Informacja BIOZ
Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Przebudowa lokalu uŜytkowego - Klubu Seniora w budynku opieki zdrowotnej, polegająca
na powiększeniu otworu w ścianie zewnętrznej oraz wymianie stolarki zewnętrznej z okiennej
na drzwiową.
Lokalizacja obiektu: ul. Krynicka 51, 50-555 Wrocław, dz. nr 28, AM-10 obr. Gaj
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność poszczególnych robót:
W trakcie budowy przewiduje się wykonanie następujących robót:
a) usunięcie istniejącego okna, rozebranie ościeŜnic
b) Rozebranie okładziny ściennej
c)
Częściowe rozebranie ocieplenia ściany
d) Rozebranie obróbek blacharskich
e) Domurowanie fragmentu ściany nośnej po usuniętym oknie
f)
Wyburzenie kawałka ściany nośnej w celu osadzenia drzwi
g) Wstawienie drzwi dwu skrzydłowych
h) Wykonanie docieplenia
i)
Wykonanie tynkowania
j)
Wykonanie gruntowania
k)
Wykonanie uzupełnienia elewacji
l)
Malowanie elewacji
m) wykonanie tynków wewnętrznych
n) gruntowanie
o) Wykonanie malowania wewnątrz
Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Na działce znajduje się uŜytkowany budynek 3- kondygnacyjny (w tym kondygnacja podpiwniczona), wolnostojący w
całości podpiwniczony, na parceli ogrodzonej, o powierzchni 0,426 ha. Zaprojektowano przebudowę lokalu Klubu
seniora, polegającą na zamianie istniejącego okna na drzwi, od strony północno – zachodniej elewacji.
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi:
Na działce znajdują się sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna,, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania. Budynek wyposaŜony w instalacje wewnętrzne: elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociągowa,
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania; w piwnicy znajduje się węzeł cieplny MPEC, piorunochronna, gazowa,
hydrantową - 52. Rozbudowa nie koliduje z istniejącymi sieciami, instalacjami i urządzeniami.
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych,
określających skalę, rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich występowania
Na terenie realizacji budowy będą prowadzone roboty budowlane stwarzające ryzyko zagroŜenia bezpieczeństwa ludzi
i mienia, z uwzględnieniem upadku z wysokości do 3,5 m.
Skala zagroŜenia upadkiem – sytuacje jednostkowe w przypadku nienaleŜytego zabezpieczenia.
Czas wystąpienia zagroŜenia – podczas wykonywania prac na wysokości.
Roboty nie będą wymagały montaŜu duŜych elementów prefabrykowanych przy uŜyciu dźwigu budowlanego.
Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych naleŜy przeprowadzić przeszkolenie pracowników w
zakresie przepisów BHP i wynikających z nich obowiązków, ze szczególnym uwzględnieniem prac szczególnie
niebezpiecznych,
w tym robót prowadzonych na wysokości.
Wskazuje się przeprowadzenie instruktaŜu przez kierownika budowy.
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych
zagroŜeń
Teren budowy lub robót ogrodzić albo w inny sposób uniemoŜliwić wejście osobom nieupowaŜnionym.
strefę niebezpieczną, w której istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotów ogrodzić balustradami
Przejścia, przejazdy i stanowiska w strefie spadania zabezpieczyć daszkami ochronnymi.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia,
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Przy pracy na wysokości stosowanie pasów i lin zabezpieczających.
Wszyscy pracownicy powinni posiadać kaski ochronne. Przed przystąpieniem do realizacji szczególnie
niebezpiecznych robót, kierownik budowy jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktaŜu oraz sprawdzenia
zabezpieczeń.

Opracowanie:
Urszula Karpowicz
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V.

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu ustalono w oparciu o wymagania dotyczące odległości projektowanych
budynków od granic z sąsiednimi działkami i innymi obiektami budowlanymi, zawarte w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na terenie objętym inwestycją, w granicach dz.28, AM10, obręb Gaj o łącznej powierzchni 0,4260 ha, własność Gminy Wrocław, na podstawie decyzji
komunalizacyjnej Wojewody Wrocławskiego GK. gw. 8224/K/40/13/15/93 z 20.07.1993 r.

Urszula Karpowicz
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VI.

Projekt architektoniczno-budowlany
Część opisowa

1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lokalu uŜytkowego - Klubu Seniora w budynku opieki zdrowotnej,
polegająca na powiększeniu otworu w ścianie zewnętrznej oraz wymianie stolarki zewnętrznej z okiennej
na drzwiową.
Obiekt zakwalifikowano do XI kategorii obiektów budowlanych – budynki słuŜby zdrowia, opieki społecznej
i socjalnej – przychodnie.
Lokalizacja obiektu: ul. Krynicka 51, 50-555 Wrocław, dz. nr 28, AM-10 obr. Gaj
Lokal połoŜony na pierwszej kondygnacji budynku.
2. Przeznaczenie i program uŜytkowy
2.1. Podstawowe parametry techniczne budynku, kubatura oraz wymiary budynku nie ulegną zmianie
wskutek przeprowadzenia inwestycji.
2.2. Zestawienie charakterystycznych parametrów technicznych budynku:

1

Powierzchnia zabudowy

2

Kubatura brutto

4

Powierzchnia uŜytkowa

5

Ilość kondygnacji

1809,7m²
13983,84 m³ brutto
9812,15 m³ netto
3069,94 m² netto
3

2.3. Powierzchnia uŜytkowa lokalu.
Pomiar powierzchni pomieszczeń wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997
Pomieszczenia istniejące:
0.1 pom.gosp.
0.2 kuchnia
0.3 komunikacja
0.4 toaleta
0.5 pom. integracyjne
Powierzchnia uŜytkowa
pomieszczeń Klub Seniora

3,63 m²
11,78 m²
11.75 m²
3,48 m²
32.93
63.57 m²

3. Forma architektoniczna i funkcja istniejącego obiektu budowlanego.
3.1. Forma architektoniczna budynku.
•
budynek 3-kondygnacyjny
•
rzut poziomy na planie kwadratu z wewnętrznym patio
•
wolnostojący w całości podpiwniczony
•
dach płaski pulpitowy pogrąŜonym do wewnątrz, pokryty papą
•
funkcja: budynek przychodni i opieki medycznej dziennej.
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3.3. Funkcja lokalu.
Lokal uŜytkowy - Klub Seniora, jest wykorzystywany czasowo jako miejsce spotkań osób w wieku
emerytalnym. Lokal nie jest miejscem pracy. Lokal połoŜony na pierwszej kondygnacji budynku.
3.2. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
Budynek dostosowany do krajobrazu i otaczającej zabudowy przez zaprojektowanie elementów:
•
dach płaski
•
pokrycie dachu: papa
•
zwarta bryła, budynek na planie kwadratu 37,42m x 37,42 m z wewnętrznym patio
•
materiały wykończeniowe elewacji: tynk strukturalny w kolorze Ŝółtym.
W wyniku projektowanej przebudowy polegającej na powiększeniu otworu w ścianie zewnętrznej
oraz wymianie stolarki zewnętrznej z okiennej na drzwiową nie nastąpi zmiana charakterystycznych
parametrów technicznych budynków. Przebudowa nie ingeruje w istniejącą formę architektoniczna
budynku oraz nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego.
4.1. Stan istniejący.
Budynek murowany, posadowiony na ławach fundamentowych.
• Fundamenty betonowe
• Konstrukcja nośna: słupowo - płytowa posadowiona na ławach fundamentowych Ŝelbetowych
• Ściany nośne, ściany zewnętrzne – murowane z cegły pełnej 12 cm x 2, pomiędzy cegłami
styropian 6 cm
• Ściany wewnętrzne – murowane z bloczków z bet. komórkowego gr 24 cm
• stropy ceramiczne prefabrykowane kanałowe
• Stropodach Ŝelbetowy pokryty papą
4.2. Stan projektowany
W części istniejącej od strony północno – zachodniej części elewacji zaprojektowano przebudowę
polegająca na zamianie istniejącego okna na drzwi w części Klub Seniora.
Przewidziano demontaŜ istniejącego okna, rozebranie ściany poniŜej parapetu, zamurowanie pozostałej
części otworu okiennego oraz montaŜ stolarki drzwiowej i zadaszenia nad wejściem.
Projektowane przegrody:
Ściana zewnętrzna – uzupełnienie otworu
tynk strukturalny
styropian eps 80 λ =0,04
15 cm
bloczki gazobetonowe
24 cm
tynk gipsowy
2

Drzwi zewnętrzne aluminiowe : U max 1,5 W/(m K)
dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną i doświetlem górnym, skrzydło i ościeŜnica wykonana z profili
aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60mm. Skrzydło drzwiowe wypełnione
panelem z blach stalowych ocynkowanych, ocieplonych izolacją o grubości 32mm. Rama skrzydeł,
ościeŜnica oraz panel malowane proszkowo. Wypełnienie zamontowane jest za pomocą wewnętrznej
i zewnętrznej uszczelki przyszybowej, drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.
Przy wymianie stolarki naleŜy uzupełnić otwory w ścianie lub zamurować otwory na zaprawie wapiennej
cegłami. Uzupełnić braki izolacji zewnętrznej ściany styropianem z jedną warstwą siatki. Malowanie
elewacji farbą silikonową – wykonać ręcznie kolor elewacji jak najbardziej zbliŜony do istniejącego.
Uwaga! Przed przystąpieniem do prac naleŜy uzgodnić kolor projektantem.
Szczegółowy zakres robót zgodnie z opracowaniem wykonawczym lub specyfikacją wykonania i odbioru
robót budowlanych.
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5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepełnosprawne.
Lokal jest połoŜony na pierwszej kondygnacji budynku. Dostęp dla osób niepełnosprawnych na poziom
kondygnacji, na której zlokalizowany jest przebudowywany lokal Klub Seniora, jest zapewniony poprzez
istniejący podjazd dla osób niepełnosprawnych, prowadzący do wejścia głównego oraz korytarza
wewnętrznego.
Układ funkcjonalny oraz wyposaŜenie lokalu zapewniają moŜliwość korzystania z lokalu osobom
niepełnosprawnym.
6. Podstawowe dane technologiczne oraz współzaleŜności urządzeń i wyposaŜenia związanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;
NIE DOTYCZY
7. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i technicznoinstalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuŜ jego trasy, oraz rozwiązania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych
stref ochronnych.
NIE DOTYCZY
8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŜenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające
uŜytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Lokal jest w ciągłym uŜytkowaniu, posiada niezbędne elementy wyposaŜenia budowlanego.
Lokal posiada instalację wentylacji mechanicznej, wentylację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną.
Oraz centralnego ogrzewania.
Objęta zakresem opracowania przebudowa polegająca na wykonaniu drzwi w miejscu istniejącego okna
nie powoduje ingerencji w istniejące instalacje wewnątrz lokalu oraz budynku.
10. Charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana przebudowa nie wpływa na zmianę parametrów energetycznych lokalu uŜytkowego jak i
budynku. Zaprojektowane przegrody spełniają wymagania izolacyjności cieplnej zgodnie z § 328 WT.
11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.
a) zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków:
NIE DOTYCZY
b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości
i zasięgu rozprzestrzeniania się:
- nie przewiduje się immisji mogących wpływać na najbliŜsze otoczenie i sąsiednie nieruchomości.
c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:
NIE DOTYCZY
d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a takŜe promieniowanie, w szczególności jonizujące, pola
elektromagnetycznego i inne źródła zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i
zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
NIE DOTYCZY
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody
powierzchniowe i podziemne.
NIE DOTYCZY
12. Analiza moŜliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych
zaopatrzenia w energię i ciepło.
NIE DOTYCZY
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13. Warunki ochrony przeciwpoŜarowej.
Budynek przychodni zlokalizowany na terenie osiedla Gaj we Wrocławiu. Jest to budynek wolnostojący
trzykondygnacyjny, podpiwniczony murowany. Rzut budynku na planie kwadratu z wewnętrznym patio z
dachem pulpitowym pogrąŜonym do wewnątrz.
•
•
•
•

ilość kondygnacji nadziemnych
wysokość budynku
kategoria zagroŜenia ludzi:
wymagana klasa odporności poŜarowej

3
14 m, 3 kondygnacje
ZL III
D

13.1. Odległość od obiektów sąsiadujących.
Budynek znajduje się w odległości przekraczającej 12 m od innej zabudowy.
13.2. Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej elementów budynku i stopień rozprzestrzeniania
ognia elementów budynku
Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).
13.3. Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
Nie występuje.
13.4. Podział obiektu na strefy poŜarowe
13.5. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru.
hydrant - 52

13.6. Drogi poŜarowe.
Istniejące
Budynek w całości spełnia wymagania w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej.
Projektowana przebudowa lokalu polegająca na powiększeniu otworu w ścianie zewnętrznej i wymianie
stolarki zewnętrznej z okiennej na drzwiową nie powoduje zmian w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej
budynku i lokalu. Drogi ewakuacyjne oraz zasady ochrony przeciwpoŜarowej pozostają bez zmian.

14. Ocena stanu technicznego konstrukcji oraz elementów budynku.
Na podstawie wizji lokalnej budynku objętego opracowaniem dokonano wizualnej oceny stanu
technicznego konstrukcji budynku. Brak widocznych pęknięć i zarysowań na ścianach
wewnętrznych i zewnętrznych.
Mury suche, bez śladów spękań i uszkodzeń. Stropy bez ugięć i zarysowań.
Stan techniczny budynku ocenia się jako dobry, umoŜliwiający wykonanie przebudowy polegającej na
zamianie istniejącego okna na drzwi.

Opracowanie:
Urszula Karpowicz
Dariusz Kowalski
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VII. Projekt architektoniczno-budowlany
Część rysunkowa
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