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OPIS TECHNICZNY 
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu, jego kubatura i zestawienie powierzchni: 
 
1.1 Przedmiotem inwestycji jest realizacja budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejska 

realizującą program wiejskiego domu kultury, budynek niepodpiwniczony, 
dwukondygnacyjny (parter + poddasze użytkowe). Projektowany program użytkowy : 
- część parteru obejmująca: 
Przedsionki, komunikację, salę wielofunkcyjną, wykorzystywaną na potrzeby strażaków  
oraz świetlicy wiejskiej, szatnie, toalety, umywalnie, pokój prezesa straży, magazynek 
- część garażowa obejmuje: garaż wbudowany w bryłę budynku na 3 wozy strażackie 
wraz z regałami na sprzęt gaśniczy, szafy do suszenia węży oraz magazyn sprzętu 
ochrony oddechowej.  
- część na piętrze obejmująca: Komunikację, magazynek, pokój socjalny/zaplecze 

kuchenne na potrzeby strażaków, toalety, sale wielofunkcyjną wykorzystywaną na potrzeby 
strażaków oraz świetlicy wiejskiej 
1 . 2 . Z e s t a w i e n i e  p o w i e r z c h n i  i  k u b a t u r a :   
Zestawienie powierzchni / netto /: 
Uwaga: powierzchnie podano w stanie wykończonych ścian 

Kubatura budynku:   = 2353,22m3 
 

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

PARTER 98,91

PRZEDSIONEK 4,77

PRZEDSIONEK 4

KOM UNIKACJA 18,71

SZATNIA 13,06

UM YWALNIA 6,39

TOALETA 1,57

PRYSZNIC 1,43

PRYSZNIC 1,43

POKÓJ 10,3

SALA WIELOFUNKCYJNA 30,67

TOALETA NIEPEŁNOSP. 3,56

M AGAZYNEK 3,02

PARTER-CZĘŚĆ GARAŻOWA 170,89

M AGAZYNEK 9,77

M IEJSCE 1 64,73

M IEJSCE 2 59,33

M IEJSCE 3 37,06

PIETRO I 201,75

KOM UNIKACJA 1 18,71

KOM UNIKACJA 2 14,62

SCHODY 6,45

M AGAZYNEK 12,07

M AGAZYNEK 3,29

POKÓJ SOCJALNY 17,68

PRZEDSIONEK M 4,52

PRZEDSIONEK K 4

PISUAR 1,61

TOALETA 3 SZT. 4,56

SALA WIELOFUNKCYJNA 114,24

POWIERZCHNIA  OGÓŁEM 471,55
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2. Rozwiązania architektoniczno – budowlane określające formę i funkcję obiektu, sposób jego  
dostosowania  do  krajobrazu  i  otaczającej  zabudowy  (w zakresie uzupełniającym rysunki) 
 
Przedmiotem inwestycji jest realizacja budynku użyteczności publicznej, niepodpiwniczonego, 
dwukondygnacyjnego (Niskiego). W parterze budynku znajdują się garaże oraz zaplecze 
socjalne dla pracowników. Na piętrze znajduje się sala wielofunkcyjna z komunikacja i 
zapleczem.  Wraz z realizacją  wewnętrznej linii zasilającej energetycznej, teletechnicznej, 
doziemnej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej oraz  instalacji 
wewnętrznej elektrycznej, teletechnicznej, grzewczej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej.    
 Poza zabudową i utwardzoną nawierzchnią komunikacji pieszo-jezdnej, pozostałą część działki 
stanowi powierzchnia biologicznie czynną – teren zielony. Zaprojektowano na terenie 
utwardzone miejsce na zamykane pojemniki na śmieci. 
 
Kolorystykę i wykończenie elewacji podano na rysunku elewacji 
Szczegóły przedstawiono na rysunkach ! 
 
3.  Układ  konstrukcyjny obiektu budowlanego, założenia  przyjęte  do projektu konstrukcji oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeń (rozwiązania budowlane konstrukcyjno- materiałowe 
podstawowych elementów konstrukcyjnych obiektu, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz podstawowe informacje o sposobie wznoszenia 
obiektu). 
 
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek przykryty jest dachem 
dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako ściany 
dwuwarstwowe. Fundamenty pod budynkiem zaprojektowano w postaci ław żelbetowych. 
Stropy w budynku zostały zaprojektowane w postaci monolitycznych - żelbetowych. 
 
3.1. Opis elementów konstrukcji projektowanego budynku 
 
Konstrukcję budynku tworzą: 
 
- FUNDAMENTY w postaci ław żelbetowych szerokości 60 i 80cm oraz stopy 140x100x40, 

100x100x40, 
-   ŚCIANY FUNAMENTOWE poniżej -0,2m  budynku zaprojektowano jako ściany z bloczków    
betonowych gr.25cm, Jako rozwiązanie alternatywne można przyjąć ściany fundamentowe 
betonowe z betonu C20/25 wylewane w szalunku. 
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE powyżej -0,2 m budynku zaprojektowano z pustaków 

Uni-max gr.25cm 
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE powyżej -0,2 m budynku zaprojektowano z bloczków 

Uni-max gr.25cm 
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE z bloczków silikatowych gr. 8cm i 12 cm  
- NADPROŻA – zaprojektowano jako systemowe typu L oraz monolityczne 
- NADPROŻA i PODCIĄGI  o znacznej długości oraz belki zaprojektowano jako monolityczne, 

żelbetowe 
- STROPY – żelbetowe, monolityczne, krzyżowo-zbrojone z betonu klasy C25/30 
-     DACH - Konstrukcję stanowią krokwie o przekrojach 10x20, w rozstawie max co 110cm z jętką 
o przekroju 10x20cm.  Oparte są one na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych 
za pomocą murłat 14x14cm oraz na płatwiach drewnianych 20x20cm. Wszystkie elementy 
drewniane więźby zaprojektowano z drewna klasy C-20. Na całości dachu drewnianego 
wykonane jest pełne deskowanie, a pokrycie stanowi blacha aluminiowa na rąbek stojący. 
 
Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych zawarty jest w części konstrukcyjnej projektu. 

Autorem opracowania jest:  
 mgr inż. Tomasz Helbik 

mgr inż. Wojciech Balcerzak 
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3.2. Opinia Geotechniczna 
Działka nr ew. 5/7 jest położona w centrum Okupu Małego i stanowi obecnie nieużytek. 
Teren jest częściowo zalesiony i porośnięty krzakami, z podłoża wystają pnie wyciętych drzew. 
Pod względem geomorfologicznym jest to fragment falistej równiny piasków przewianych 
(eolicznych) o urozmaiconej rzeźbie powierzchni terenu. Północno-zachodni narożnik działki 
zajmuje pagórek wydmowy o elewacji na wysokości 172,7 m npm. W części południowej 
przebiega częściowo zasypany rów melioracyjny (obecnie zupełnie suchy) o nachyleniu dna w 
granicach 170,2 – 170,0 m npm ku W. W rejonie projektowanej remizy występują liczne, 
nieregularne zagłębienia powierzchni terenu mogące świadczyć o dawnych, małych 
wyrobiskach piasków lub karczowaniu tam pni starych drzew. 
W zbadanym podłożu występuje jednorodny typ budowy geologicznej i proste warunki 
gruntowe. Fundamenty projektowanego budynku można posadowić bezpośrednio na 
rodzimych gruntach piaszczystych warstwy geotechnicznej I. 
W przypadku natrafienia na nasypy niebudowlane, w poziomie posadowienia fundamentów 
lub nawierzchni drogowych należy je wymienić na piaszczysty nasyp budowlany o ID>0,70. 
Grunty piaszczyste wydobyte z wykopów są równoziarniste i będą trudno zagęszczane - nie 
nadają się jako materiał nasypów budowlanych. 
Pierwsza warstwa wodonośna o zwierciadle swobodnym występuje obecnie na głębokości 
3,5 m ppt (167,2 m npm) i może okresowo podnosić się do +3,0 m. 
W mokrych porach roku, warunkiem stabilizacji zwierciadła wody gruntowej na poziomie dna 
rowu melioracyjnego jest jego stała konserwacja. 
Z uwagi na prawdopodobne, antropogeniczne przeobrażenia powierzchni działki, prace 
ziemne i fundamentowe wymagają nadzoru geotechnicznego. 
 
Projektowany budynek zaliczamy do II kategorii geotechnicznej,  
W zbadanym podłożu występuje jednorodny typ budowy geologicznej i proste warunki 
gruntowe. 
 
 
Opracował: mgr Grzegorz Roman 
 
3.3. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych 
Powierzchnie wszystkich elementów żelbetowych mające kontakt z gruntem zabezpieczyć: 

- Izolacje poziome – według dobranego rozwiązania np.: wg technologii firmy ICOPAL, 
SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT 

- Izolacja pionowa – według dobranego rozwiązania np.: wg technologii firmy ICOPAL, 
SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT. 

 
4. Sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym, w szczególności poruszającym się na 
wózkach inwalidzkich, warunków do korzystania z obiektu 
 
W projektowanym budynku jest zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do 
kondygnacji parteru na której, znajduje się toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych oraz 
pokój prezesa straży wraz z salą wielofunkcyjną przeznaczoną do udostępniania materiałów 
informacyjnych dotyczących działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.   
 
5. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia obiektu z 
jego rozwiązaniami budowlanymi: 
 
Nie występuje 
 
6.  W stos. do obiektu liniowego - jego rozwiązania bud. i inst. - techn. nawiązujące do 
warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy oraz rozwiązania techn. - bud. w miejscach 
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 
względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem stref ochronnych:  
 
Nie występuje 
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7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego, 
umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i 
urządzeń: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych, a także sposób powiązania 
instalacji obiektu z sieciami zewnętrznymi: 
 
Projektowane wyposażenie instalacyjne budynku obejmuje: instalacje i urządzenia sanitarne, 
grzewcze, instalacje i urządzenia elektryczne i teletechniczne oraz gazowe. 
 
7.1. Instalacje wod-kan - wykonanie podłączeń wod-kan i zamontowanie urządzeń sanitarnych 
zgodnie z wytycznymi proj. Instalacji wod-kan  
 
7.2. Instalacje ogrzewania -  projekt przewiduje ogrzewanie pomieszczeń z instalacji zasilanej 
piecami gazowymi. Zamontowanie  i moc grzejników zgodnie z wytycznymi proj. Instalacji 
centralnego ogrzewania. 
 
7.3. Instalacje elektryczne - rozprowadzenie instalacji elektrycznej i zamontowanie opraw i 
gniazd zgodnie z wytycznymi proj. Instalacji elektrycznych 
 
 
UWAGA!  
- opis rozwiązań technicznych i materiałowych oraz rysunki poszczególnych instalacji zawarte są 
w dalszej części opracowania. 
 
8.  Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno - użytkową, decydującą o   
podstawowym przeznaczeniu obiektu. 
 
W obiekcie nie występują instalacje o charakterze przemysłowym.  
 
9.  Charakterystyka energetyczna budynku: 
 
9.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii stanowiących 
jego stałe wyposażenie budowlano - instalacyjne: 
 
9.1.1. Elektroenergetyka:  
Moc przyłączeniowa Ps = 18 kW 
 
9.1.2. Ogrzewanie indywidualnym kotłem gazowym.:  
Łączne zapotrzebowanie ciepła dla budynku: Q = 18,4kW  
 
 
Rodzaj ogrzewania                       - indywidualna zewn. Inst. gazowa 18kW 
Strefa klimatyczna                       - III tz = -200C 
 
9.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych w tym ścian pełnych oraz drzwi, bram, a także 
okien i innych przegród przeźroczystych 
Pomieszczeniami ogrzewanymi budynku są pomieszczenia części budynku przeznaczonej na 
pobyt ludzi. Obliczenia właściwości cieplnych przegród wykonano zgodnie z normą ochrony 
cieplnej budynków PN/B-02020. 
 
9.2.1. Ściany 
 
Ściany zewnętrzne  
- murowane z bloczków ceramicznych Uni-max gr. 25cm(Λ=0,238W/(mK) 
- ocieplone 20 cm styropianem EPS70 (Λ=0,038W/(mK) 
  wartość współczynnika przenikania ciepła U= 0,153 W/(m2K) 
 
Ściany wewnętrzne 
- murowane z bloczków ceramicznych gr. 25cm Uni-max gr. 25cm(Λ=0,238W/(mK) 
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  wartość współczynnika przenikania ciepła U= 0,743 W/(m2K) 
 
Ściany wewnętrzne 
- murowane z bloczków silikatowych gr. 12cm 
  wartość współczynnika przenikania ciepła U= 2,218 W/(m2K) 
- murowane z bloczków silikatowych gr. 8cm 
  wartość współczynnika przenikania ciepła U= 2,213 W/(m2K) 
 
- wrota garażowe – 1,5 W/m2K   
- drzwi zewnętrzne  -    1,5 W/m2K   
- stolarka okienna PCV   -    1,1 W/m2K 
 
 
9.2.2. Stropodach 
 
Stropodach  – nad klatką schodową 
- strop monolityczny żelbetowy gr. 18 cm 
- Izolacja termiczna – styropian gr. 20 cm 
wartość współczynnika przenikania ciepła Uk = 0,147 W/(m2K) 
 
9.2.2. Dach 
 
Dach  
- krokwie drewniane gr. 10cm wys. 20 cm 
- Izolacja termiczna – wełna mineralna w płytach twarda gr. 30 cm ( 20cm+10cm) 
wartość współczynnika przenikania ciepła Uk = 0,125 W/(m2K) 
 
 
  
9.2.3. Podłogi 
 
Podłoga na gruncie w części przeznaczonej na pobyt ludzi 
- podkład betonowy/jastrych 8,0 cm 
- polistyren ekspandowany EPS 80 gr.15 cm 
- chudy beton 15 cm 
 
  wartość współczynnika przenikania ciepła Uk= 0,214 W/(m2K) 
 
 
Podłoga na gruncie w części garażowej 
- podkład betonowy/jastrych 12,0 – 20cm 
- polistyren ekspandowany EPS 80, gr.5 cm 
- chudy beton 15 cm 
 
  wartość współczynnika przenikania ciepła Uk= 0,552 W/(m2K) 
 
 
   
9.2.4. Minimalna temperatura wewnętrznej powierzchni przegród nieprzeźroczystych: 
W konstrukcji budynku wszystkie mostki termiczne mają zapewniony opór cieplny przekraczający 
wartość wymaganą normą (Rmin, m2xK/W - nie mniejsze niż 0,60) 
 
9.2.5. Izolacyjność cieplna okien i drzwi: 
Zaprojektowane okna jednoramowe ze szkleniem podwójnym z profili PCV minimum 
trójkomorowym zapewniają, wg informacji producentów, wartość współczynnika  przenikania 
ciepła  U  1,10 W/m2·K, okna połaciowe U  1,30 W/m2·K zgodną z wartością dopuszczoną 
normą. Drzwi wejściowe do budynku - mają zapewniać wartość współczynnika  przenikania 
ciepła  U1,50, W/m2·K.  
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9.5. Dane wskazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają 
wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych i 
w obowiązujących Polskich Normach 
Przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają wymaganiom cieplnym i szczelności na 
przenikanie powietrza, zatem - w świetle § 329 oraz w świetle § 331 - wymogi § 328 (to jest - 
utrzymanie na racjonalnie niskim poziomie ilości energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania 
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) – z późniejszymi zmianami-  zostały spełnione.  
 
10. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego: zawierająca opis jego wpływu na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, pod względem: 
 
 
10.1.  Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków:  
 
Projektowany  budynek będzie zasilany w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne z 
budynku będą odprowadzane do zamkniętego szczelnego zbiornika na terenie posesji. Wody 
opadowe z dachu zostaną rozprowadzona po terenie inwestycji 
 
 
10.2.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów), pyłowych i płynnych (z podaniem 

ich  rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się): 
 
 
10.3.  Wytwarzanie odpadów stałych: 
 
W trakcie eksploatacji budynku powstawać będą odpady stałe o charakterze odpadów 
komunalno – bytowych. Odpady gromadzone będą w zamkniętych pojemnikach z możliwością 
ich segregowania, zlokalizowanych na wyznaczonym utwardzonym miejscu na terenie 
inwestycji i wywożone będą na wysypisko śmieci. 
 
10.4. Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
zakłóceń elektromagnetycznych i innych, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się; 
 
Podczas użytkowania budynku nie będzie dochodziło do emisji hałasu oraz wibracji 
 
w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, na terenach chronionych akustycznie powinny 
być spełnione warunki, odpowiednio: 
- dla pory dnia <55 dB i dla pory nocy <45 dB 
 
Zastosowane rozwiązania projektowe i konstrukcyjno - materiałowe przegród budynku 
zapewniają zmniejszenie poziomu natężenia dźwięków. 
 
 
10.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 
  
Na działce rosną drzewa, które zostaną zachowane. 
 
 
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub 
eliminują ewentualny szkodliwy wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
obiekty budowlane zgodnie z odrębnymi i szczególnymi przepisami oraz obowiązującymi 
Polskimi Normami. 
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11. Warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie ze szczególnymi przepisami:     
 
11.1. Klasyfikacja pożarowa. 
Powierzchnia zabudowy -  P zabudowy mierzona w obrysie parteru 332,23m2 
Powierzchnia użytkowa – P użytkowa   
części zamkniętej 

GARAŻE +pom. magazynowe – 170,89m2 
 POW. POM.  PRZEZN. NA POBYT LUDZI – 300,66m2 

Wysokość budynku (od poziomu 
terenu, przy wejściu do budynku ) 

10,80 m 

Ilość kondygnacji nadziemnych 2 
 
Budynek niski (N). 
Część przeznaczona na pobyt ludzi projektowanego budynku -należy do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III. Obciążenie ogniowe w garażach - Q≤500 MJ/m2  
Garaż zalicza się do kategorii PM - Q≤500 MJ/m2. 
 
11.2. Klasa odporności pożarowej: 
Dla części przeznaczonej na pobyt ludzi – klasa odporności pożarowej budynku „D” 
dla części garażowej – klasa odporności pożarowej budynku „D”.  
Cały budynek zaprojektowano w kl. „D”, ale parter budynku ze ścianami  konstrukcyjnymi R60.   
z uwagi na strop oddzielenia p.poż REI 60.  
Docieplenie budynku w systemie NRO. 
 
 
11.3. Strefy pożarowe: 
Garaże zostały wydzielone poziomo stropem w kl. REI 60 
Wielkość stref pożarowych – powierzchnia strefy pożarowej liczona jako powierzchnia 
wewnętrzna budynku 
Część przeznaczona na pobyt ludzi : 341,2 m2   
Garaże: 174,7 m2  
 
Odporność ogniową ścian konstrukcyjnych i stropu 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop1) 
ściana 
zewnętrzna1), 2) 

ściana 
wewnętrzna1) 

przekrycie  
dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 

"D" R 30 (-) R E I 30 
E I 30 

(o↔ i) 
(-) (-)  

 
Oznaczenia w tabeli: 

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

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) - nie stawia się wymagań. 

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. 
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 
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- Główna konstrukcja nośna R 30, ale parter budynku R 60 
- Ściany Oddzielenia pożarowego REI 60. 
- Strop między garażem a piętrem REI 60. 
- Przepusty instalacyjne przez stropy nad garażem EI 60. 
Wyjście na dach poprzez wyłaz okno dachowe 
 
11.4. Ewakuacja: 
Drogi ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z przepisami w zakresie ich szerokości, długości 
dojść ewakuacyjnych i ich obudowy. Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych nie 
przekracza 40m. Długość dróg ewakuacyjnych nie przekracza 30m, w tym nie więcej niż 20m na 
poziomej drodze ewakuacyjnej. Zastosowano oświetlenie awaryjne.   
 
11.5. Zabezpieczenia przeciwpożarowe. 
Hydrant do zewnętrznego zaopatrzenia w wodę (10 l/s) znajduje się w ulicy Łaskiej na wysokości 
projektowanego budynku w odległości około 33 m 
 
11.6. Sąsiedztwo budynku  
Na sąsiedniej działce od strony południowej istnieje parterowy budynek w odległości ok 6 m od 
granicy, na działce od strony południowo zachodniej jest budynek parterowy postawiony w 
granicy działki. Projektowany budynek Straży odsunięty jest od tego budynku o 44 m.  
Odległości od granic spełniają wymagania w zakresie odległości pomiędzy budynkami a 
granicami działki. 
 
 
 
12. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE I MATERIAŁOWE 
 
 Fundamenty  

Budynek zostanie posadowiony w poziomie 1,2m ppt. czyli -1,35m poniżej poziomu „zera  
projektu”. Fundamenty budynku będą składać się z ław fundamentowych o wymiarach 
60x40cm pod ścianami zewnętrznymi i 80x40cm pod ścianami wewnętrznymi. Pod słupami 
żelbetowymi zostaną wykonane stopy fundamentowe o wymiarach 140x100x40cm, 
100x100x40cm. Zbrojenie stanowić będą pręty ze stali A-III i A-I, zgodnie z rysunkami w części 
wykonawczej.  
Izolacja przeciwwilgociowa ław pionowa – ŚRODEK GRUNTUJĄCY SIMPLAST PRIMER SZYBKI  
GRUNT SBS firmy ICOPAL 
Izolacja przeciwwilgociowa ław pozioma - ŚRODEK GRUNTUJĄCY SIMPLAST PRIMER SZYBKI 
GRUNT SBS firmy ICOPAL + PAPA FUNDAMENTOWA SZYBKI PROFIL SBS firmy ICOPAL 
    

 Ściany fundamentowe 
Ściany fundamentowe, murowane z bloczków betonowych gr. 25cm. Jako rozwiązanie       
alternatywne można przyjąć ściany fundamentowe betonowe z betonu C20/25 wylewane 
w szalunku. 
Izolacja przeciwwilgociowa ścian pionowa – ŚRODEK GRUNTUJĄCY SIMPLAST PRIMER SZYBKI 
GRUNT SBS firmy ICOPAL + 2 x HYDROIZOLACJA SIMPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS 
firmy ICOPAL 
Izolacja przeciwwilgociowa ścian pozioma - ŚRODEK GRUNTUJĄCY SIMPLAST PRIMER SZYBKI 
GRUNT SBS firmy ICOPAL + PAPA FUNDAMENTOWA SZYBKI PROFIL SBS firmy ICOPAL 
Izolacja termiczna – POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS odmiany 300 lub lepszy klejony klejem 
SIMPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS firmy ICOPAL,   

 
 Ściany zewnętrzne 

        Ściany konstrukcyjne zaprojektowano z pustaków ceramicznych Uni-Max gr. 25cm 
 na zaprawie murarskiej klasy 5MPa. Ściany zewnętrzne zostaną zaizolowane warstwą                       
styropianu. Nadproża w ścianach konstrukcyjnych zaprojektowano jako prefabrykowane, 
żelbetowe typu L19 oraz jako żelbetowe, monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25).  
Ocieplenie grubość: 20 cm ze styropianu EPS70 
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- wykończenie zewnętrzne ścian : tynk silikatowy cienkowarstwowy  
 
 Ściany wewnętrzne  

Ściany konstrukcyjne nadziemia grubości 25 cm oraz 18cm z bloczków Uni-max. Nadproża w  
ścianach konstrukcyjnych zaprojektowano jako prefabrykowane, żelbetowe typu L19 oraz  
jako żelbetowe, monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25). 
 

 Stropy międzykondygnacyjne 
Budynek nad parterem w części garażowej zostanie przekryty stropem żelbetowym 
monolitycznym gr. 20cm, zbrojonym dołem i górą  prętami  #12 i #8. W części biurowej strop 
nad parterem stanowić będzie płyta żelbetowa monolityczna gr. 18cm.  

 
 stropodach 

Przestrzeń nad klatką schodową zostanie przekryta stropodachem płaskim żelbetowym 
monolitycznym gr. 18cm, zbrojonym dołem i górą  prętami  #12 i #8.  

 
 wieńce 

Na ścianach konstrukcyjnych piętra zostanie wykonany wieniec o przekroju 25x25cm. Ściany 
podtrzymujące drewnianą więźbę zakończone zostaną wieńcem o wymiarach 25x25cm 
zbrojonym prętami 4#12 i strzemionami Ø6 w rozstawie max.20cm. W wieńcu pod murłatą 
należy zabetonować kotwy M16 w rozstawie max co 120cm. 
 

 Schody 
W budynku zaprojektowano dwa biegi schodów żelbetowych – grubość płyty 16cm. 
Schody zostaną oparte na stropie żelbetowym oraz na ścianach konstrukcyjnych. 
Minimalna głębokość oparcia schodów na ścianach konstrukcyjnych to 15cm. Płytę biegu 
schodów należy oprzeć na ścianie, stropie żelbetowym oraz żelbetowej ścianie 
fundamentowej schodów. 
 

 Więźba dachowa 
Cały budynek nad piętrem, zostanie przekryty dachem drewnianym. Konstrukcję stanowią 
krokwie o przekrojach 10x20, w rozstawie max co 100cm z jętką o przekroju 10x20cm.  
Oparte są one na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych za pomocą 
murłat 14x14cm oraz na płatwiach drewnianych 20x20cm.  
Wszystkie elementy drewniane więźby zaprojektowano z drewna klasy C-20. 
Na całości dachu drewnianego wykonane jest pełne deskowanie, a pokrycie stanowi 
blacha stalowa. 
 

 
 Ściany wewnętrzne działowe 

- Ściany grubość 8cm oraz 12cm z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E8 klasy 15 oraz 
SILKA 12cm klasy 15 na zaprawie do cienkich spoin ( „klejowej”) SILKA-YTONG klasy M10. 
Nadproża nad drzwiami systemowe YTONG YD gr. 7,5 cm 

- wykończenie wewnętrzne ścian : gipsowy maszynowy gr. 1-1,5 cm. 
 
 Sufity podwieszane  

- Płyta GK 
- Ruszt systemowy - aluminiowy krzyżowy mocowany na wieszakach  

 
 Kominy  

- Kominy wentylacyjne  z ceramicznych kształtek wentylacyjnych 19x19 cm 
obmurowanych szczelnie  bloczkami SILKA E8 klasy 15 na zaprawie do cienkich spoin. 

 
 Stolarka okienna i drzwiowa  

- okna PCV w kolorze białym 
- drzwi zewnętrzne do budynku aluminiowe w kolorze grafitowym lub PCV okleinowane  

 
 
 Obróbki blacharskie  
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       - dachowe z blachy w kolorze popielatym 
- obróbki przy oknach z blachy w kolorze nawiązującym do koloru okien 

 
 
 Izolacje przeciwwodne przeciwwilgociowe  

- wg technologii firmy np. ICOPAL 
- w pomieszczeniach mokrych - wg technologii firmy np. IZOLBET 

 
 Wykończenie  wnętrz     

 Ściany w garażu – farby o wysokim współczynniku paroprzepuszczalności  (np. mineralne, 
emulsje silikonowe) nanoszone bezpośrednio na zagruntowany mur. 
Lub wyprawa tynkarska  

 Ściany  w pomieszczeniach użyteczności  – tynki gipsowe np. KNAUF MP75L, malowane 
farbami. 

 Ściany  w klatce schodowej – wyprawa tynkarska + farby o wysokim współczynniku 
paroprzepuszczalności. 

 Ściany w pom. „mokrych” (łazienkach, wc i pom. gospodarczych itp.) - tynki 
cementowo-wapienne zabezpieczone farbami do wys. 2m o powierzchni łatwo 
zmywalnej. 

 Podłogi w pomieszczeniach – wylewka betonowa 
 Podłogi w pom. „mokrych”  – wylewka samopoziomująca + podkład betonowy, 

zabezpieczone dodatkową warstwą foli PCV  układaną na styropianie akustycznym 
 Podłogi w garażach – podkład betonowy zatarty na gładko 
 Podłogi w korytarzach, na klatce schodowej i wiatrołapie – Terakota lub gres – płytki o 

wykończeniu antypoślizgowym. 
 Sufity – tynki gipsowe np. KNAUF MP75L lub cementowo-wapienne malowane farbami 
 Sufity podwieszane w korytarzach – z płyt GK wykończone tynkiem gipsowym, malowane 

farbami. 
 Sufity w garażach – tynki na warstwie zbrojącej izolacje termiczną (wełnę skalną) 

 
 Wykończenie  zewnętrzne     

 Ściany fundamentowe wystające ponad grunt wykończone tynkiem strukturalnym w 
kolorze szarym. 

 Ściany budynku wykończone tynkiem cienkowarstwowym na warstwie zbrojącej izolacji 
termicznej ścian zewnętrznych 

 Okna w kolorze białym i parapety okienne w kolorze grafitowym 
 Wykończenia dachu oraz rynien, obróbek blacharskich w kolorze grafitowym 
 

Uwaga: dokładne kolory i ich symbole zostaną podane na rysunku elewacji w projekcie 
wykonawczym, ewentualne zmiany w kolorystyce zostaną wprowadzone w ramach 
nadzoru autorskiego.  

 
 
14. INNE 
 

 Projekt nie narusza oraz zachowuje  prawa i interesy osób 3-cich.  
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UWAGA: 
 
 

 Wszelkie zmiany rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,  
materiałowych, kolorystycznych oraz wyposażenia w    stosunku   do   przewidzianych  w   
projekcie,   wymagają   uzgodnienia   w   trybie  nadzoru  autorskiego. 

 
 Proponowane materiały mogą zostać zastąpione tylko pod warunkiem użycia rozwiązań 

równorzędnych.  
 
 Projekt budowlany  architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z projektami 

branżowymi: 
- konstrukcji 
- wod. - kan. 
- Instalacji co 
- instalacji gazowej 
- elektrycznym 
 

 
 Wszystkie   używane   materiały   budowlane   powinny   posiadać   aktualne  aprobaty    

techniczne. 
 
 Wszystkie materiały i elementy  budowlane  powinny  być zastosowane  zgodnie z 

kartami technicznymi produktów oraz wytycznymi technologii wykonywania robót  
opracowanych przez producentów.  

 
 Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonywać 

zgodnie z  „ Warunkami  Technicznymi  Wykonywania i  Odbioru Robót  Budowlano-
Montażowych”  opracowanych przez Instytut  Techniki  Budowlanej.  

 
 
 
 
Opracowanie: 
 
arch. Jan Gorgul 
 
 
Grudzień  2016 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

ADRES INWESTYCJI 
 

Okup Mały, dz. Ew. nr 5/7 

 
INWESTOR 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OKUPIE 
Okup Wielki, ul. Sieradzka 2a,  98-100 Łask 

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ 
ADRES PROJEKTANTA 
SPORZĄDZAJĄCEGO 
INFORMACJĘ: 

 

 
mgr inż. arch. Jan Gorgul  

ul. Gontyny 31 91-494 Łódź 

 
 
 

OPIS 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
 
Zakres robót obejmuje realizację budynku użyteczności publicznej, niepodpiwniczonego, 
dwukondygnacyjnego wraz z realizacją  wewnętrznej linii zasilającej energetycznej, 
teletechnicznej, doziemnej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej 
oraz  instalacji wewnętrznej elektrycznej, teletechnicznej, grzewczej, wodnej, kanalizacyjnej, 
gazowej.    
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Na posesji nie ma zabudowań. Na sąsiedniej działce od strony południowej istnieje parterowy 
budynek w odległości ok 6 m od granicy, na działce od strony południowo zachodniej jest 
budynek parterowy postawiony w granicy działki. Projektowany budynek Straży odsunięty jest 
od tego budynku o 44 m. Przed rozpoczęciem budowy teren zostanie uporządkowany i 
wyrównany. 
 
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Na terenie placu budowy mogą znajdować się jedynie pracownicy firmy prowadzącej roboty 
budowlane. Nie zachodzi więc konieczność zabezpieczania dróg, dojść i ochrony stref 
poruszania się osób trzecich na terenie prowadzonej inwestycji. Terenu przeznaczony pod 
lokalizację budynku nie powoduje utrudnienia w dostępie większych środków transportu do 
terenu inwestycji. 
 
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
Roboty ziemne. 
W związku ze średniej wielkości placem budowy oraz dość małą ilością instalacji podziemnych , 
zagrożenie pracowników należy uznać za średnie.  
 
Roboty konstrukcyjne  
– wykonywanie fundamentów 
Zagrożenia w tej fazie wykonywania obiektu związane są głównie z pracą przy zalewaniu 
zbrojenia  żelbetowych ław fundamentowych pod ściany fundamentowe. 
 
– wznoszenie murowanej konstrukcji budynku 
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Zagrożenia w tej fazie wykonywania obiektu związane są głównie z pracą ludzi na wysokości 
(montaż deskowań, zbrojenie elementów, zalewanie i wibrowanie elementów konstrukcyjnych). 
Szczególne zagrożenia mogą za sobą pociągać błędy w prawidłowym podparciu deskowań i 
ich dokładnym montażu.  

 
Roboty murowe, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. 
– Ta faza charakteryzuje się zwiększoną liczbą pracowników na wykonywanym obiekcie oraz 
ilością używanego sprzętu elektrycznego oraz obecności rusztowań wewnątrz i na zewnątrz 
obiektu, które utrudniają dostęp do pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych a także powodują 
zagrożenia związane z pracą na wysokości 
 
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót budowlanych 
 
Sposób prowadzenia i tematykę instruktażu pracowników należy dostosować do profilu 
wykonywanych robót i przeprowadzać przed przystąpieniem do robót. Prace szczególnie 
niebezpieczne należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy lub osoby przez niego 
upoważnionej, w sposób umożliwiający udzielanie instrukcji dotyczących wykonywanej pracy w 
trakcie jej wykonywania.   

 
5. 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 umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń: 

 

Przy pracach budowlanych należy przestrzegać Warunków Technicznych Wykonywania i 
Odbioru Robót Budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów w nich 
występujących: 
Roboty ziemne. 
Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg wykonanych wcześniej 
przyłączy instalacji podziemnych. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych 
należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa budowy. W 
odległości od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia 
sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. Teren robót powinien być 
ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrzegające. Wykopy powinny być wygrodzone barierami 
ustawionymi w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu.  

Roboty konstrukcyjne – wznoszenie murowanej, żelbetowej konstrukcji budynków 
Szczególne znaczenie w bezpiecznym wykonywaniu robót ma prawidłowy harmonogram ich 
wykonywania i wynikający z niego porządek na placu budowy, przestrzeganie reżymów 
technologicznych wykonywania deskowań i robót betoniarskich oraz przestrzeganie przepisów 
BHP związanych z pracą na wysokości. 
Roboty murowe, instalacyjne i wykończeniowe - W tej fazie robót szczególna uwagę należy 
poświęcić na zaprojektowanie takiego harmonogramu wykonywania robót aby uniknąć 
spiętrzenia wykonywania prac o różnym profilu w celu obniżenia liczby pracowników 
przebywających w tym samym czasie w jednej części budynku oraz zapewnienie bezpiecznego 
wyjścia i wejścia do części budynku, gdzie wykonywane są prace budowlane. Przy pracach 
związanych z zewnętrznym wykończeniem obiektu szczególną uwagę należy poświęcić na 
zapewnienie możliwości bezpiecznej pracy na wysokości. 
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Łódź  11.01.2017r 
 
OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. Nr 207 
z 5 grudnia 2003r. z późniejszymi zmianami w tym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004r. poz. 888 dot. art. 20 ust 4, Dz. U. nr 
243 poz. 1623 z 2010r oświadczam, że: 
 
 

 
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OKUPIE 
Okup Mały, dz. Ew. nr 5/7 

 
wraz ze wszystkimi jego elementami, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 
-   Projektant  architektury / główny projektant obiektu 
 

mgr inż. arch. Jan Gorgul,  
upr. nr 319/80 WMŁ; spec. Architektoniczna, LO 0011 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   Sprawdzający 
 

mgr inż. arch. Krzysztof Tomczyk 
upr. nr 18/R-260/ŁOIA/04    LO 0505 
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  
Ochotnicza Straż Pożarna 

 
Obliczenia przeprowadzone zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY                          
z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku                  
i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa                                  
oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej,                                                 
oraz z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami. 

 
Powierzchnia użytkowa :                               m2 

Kubatura ogrzewana budynku:        2 208,89 m3 
Kubatura budynku:                           2 353,20  m3 

 
PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH: 
Strefa hala, magazyn, 5 stopni 
Wielowarstwowe 
 
Symbol przegrody Opis ściany U [W/m2K] Powierzchnia 

brutto/netto [m2] 

SZ 25+20 
pustak  ceramiczny Uni Max gr. 25cm 
(Λ=0,238 W/(mK)) 
Styropian gr. 20cm  (Λ=0,038 W/(mK)) 

0,153 196,6 / 131,9 

SZ 25+10 
żelbet gr. 25cm 
Styropian gr. 10cm  (Λ=0,038 W/(mK)) 

0,333 7,35 

 
 
 
Ściana zewnętrzna 
 
 

 

przy ti≥16ºC 
0,23 

warunek spełniony 

przy 8ºC ≤ti<16ºC 
0,45 

warunek spełniony 

przy t<8ºC 
0,90 

warunek spełniony 

SW25 ściana wewnętrzna gr. 25cm  0,743 98,5 

 
 
 
Ściana wewnętrzna 
 

 

przy Δti≥8ºC oraz 
oddzielające pom. 

ogrzewane od 
klatek schodowych 

i korytarzy 

1,00 

warunek spełniony 

przy Δ ti <8ºC  
bez wymagań 

warunek spełniony 

oddzielające pom. 
ogrz. od 

nieogrzewanych 

0,30 

warunek spełniony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PG hala 
Podłoga na gruncie 
styropian gr. 5cm (Λ=0,035W/(mK)) 

0,552 174,3 

 przy ti≥16ºC 0,30 
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Podłoga na gruncie 
 
 

 

warunek spełniony 

przy 8ºC 
≤ti<16ºC 

1,20 

warunek spełniony 

przy t<8ºC 
1,50 

warunek spełniony 

D 
dach 
wełna mineralna  gr. 30 cm 
(Λ=0,035W/(mK)) 

0,125 35,0 

 
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami  
lub nad przejazdami 
 
 

 

przy ti≥16ºC 
0,18 

warunek spełniony 

przy 8ºC 
≤ti<16ºC 

0,30 

warunek spełniony 

przy t<8ºC 
0,70 

warunek spełniony 

STwewn 
 

strop żelbetowy gr. 20 cm  
styropian akustyczny gr. 4cm 
(Λ=0,037 W/(mK)) 

0,612 148,8 

 
 
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy 
międzykondygnacyjne 
 
 

 

przy Δti≥8ºC  
1,00 

warunek spełniony 

przy Δ ti <8ºC  
bez wymagań 

warunek spełniony 

oddzielające 
pom. ogrzewane 

od 
nieogrzewanych 

0,25 

warunek spełniony 

 
 

 
L
p. 

 
Opis przegrody 
 

 
U [W/m2K] 

 
Powierzchnia 

[m2] 
 

1 Okno 120x250 cm 1,1 3,00 

2 Wrota garażowe 1,5  

Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwierane 
przy ti≥16ºC 

1,1 
warunek spełniony 

przy ti<16ºC 
1,6 

warunek spełniony 

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i 
nieogrzewanymi 

przy ti<16ºC 
1,3 

warunek spełniony 

 
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne Htr 106,968[W/K] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strefa szatnia, umywalnia, prysznice, toalety, 24 stopnie 

Wielowarstwowe 
 
Symbol przegrody Opis ściany U [W/m2K] Powierzchnia 

brutto/netto [m2] 

SZ 25+20 
pustak  ceramiczny Uni Max gr. 25cm 
(Λ=0,238 W/(mK)) 
Styropian gr. 20cm  (Λ=0,038 W/(mK)) 

0,153 33,8 / 31,5 

 przy ti≥16ºC 0,23 
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Ściana zewnętrzna 
 
 

 

warunek spełniony 

przy 8ºC 
≤ti<16ºC 

0,45 

warunek spełniony 

przy t<8ºC 

0,90 

warunek spełniony 

SW25 ściana wewnętrzna gr. 25cm  0,743 7,9 

SW12 ściana wewnętrzna gr. 12cm  2,218 19,9 

SW8 ściana wewnętrzna gr. 8cm 2,213 27,6 

 
 
 
Ściana wewnętrzna 
 

 

przy Δti≥8ºC 
oraz 

oddzielające 
pom. ogrzewane 

od klatek 
schodowych i 

korytarzy 

1,00 

warunek spełniony 

przy Δ ti <8ºC  
bez wymagań 

warunek spełniony 

oddzielające 
pom. ogrz. od 

nieogrzewanych 

0,30 

warunek spełniony 

STwewn 
 

strop żelbetowy gr. 20 cm  
styropian akustyczny gr. 4cm 
(Λ=0,037 W/(mK)) 

0,612 23,7 

 
 
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy 
międzykondygnacyjne 
 
 

 

przy Δti≥8ºC  
1,00 

warunek spełniony 

przy Δ ti <8ºC  
bez wymagań 

warunek spełniony 

oddzielające 
pom. ogrzewane 

od 
nieogrzewanych 

0,25 

warunek spełniony 

PG  
Podłoga na gruncie 
styropian gr. 15cm (Λ=0,035W/(mK)) 

0,214 23,7 

 
 
Podłoga na gruncie 
 
 

 

przy ti≥16ºC 
0,30 

warunek spełniony 

przy 8ºC 
≤ti<16ºC 

1,20 

warunek spełniony 

przy t<8ºC 
1,50 

warunek spełniony 

 
 

 
Lp. 

 
Opis przegrody 
 

 
U [W/m2K] 

 
Powierzchnia 

[m2] 
 

1 Okno 90x250 cm 1,1 2,25 

Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwierane 
przy ti≥16ºC 

1,1 
warunek spełniony 

przy ti<16ºC 
1,6 

warunek spełniony 

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i 
nieogrzewanymi 

przy ti<16ºC 
1,3 

warunek spełniony 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne Htr 9,085 [W/K] 
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Strefa pozostałe pomieszczenia, 20 stopni 
 

Wielowarstwowe 
 
Symbol przegrody Opis ściany U [W/m2K] Powierzchnia 

brutto/netto [m2] 

SZ 25+20 
pustak  ceramiczny Uni Max gr. 25cm 
(Λ=0,238 W/(mK)) 
Styropian gr. 20cm  (Λ=0,038 W/(mK)) 

0,153 180,3 / 139,1 

SZ 25+12 
pustak  ceramiczny Uni Max gr. 25cm 
(Λ=0,238 W/(mK)) 
Styropian gr. 12cm  (Λ=0,038 W/(mK)) 

0,226 13,6 

 
 
 
Ściana zewnętrzna 
 
 

 

przy ti≥16ºC 
0,23 

warunek spełniony 

przy 8ºC 
≤ti<16ºC 

0,45 

warunek spełniony 

przy t<8ºC 
0,90 

warunek spełniony 

SW25 ściana wewnętrzna gr. 25cm  0,743 134,1 

SW12 ściana wewnętrzna gr. 12cm  2,218 111,3 

 
 
 
Ściana wewnętrzna 
 

 

przy Δti≥8ºC 
oraz 

oddzielające 
pom. ogrzewane 

od klatek 
schodowych i 

korytarzy 

1,00 

warunek spełniony 

przy Δ ti <8ºC  
bez wymagań 

warunek spełniony 

oddzielające 
pom. ogrz. od 

nieogrzewanych 

0,30 

warunek spełniony 

STwewn 
podwieszony 

 

strop drewniany podwieszony 
docieplona wełna mineralna 
 gr. 20 cm (Λ=0,035 W/(mK)) 

0,213 98,6 

STwewn 
 

strop żelbetowy gr. 20cm  
styropian akustyczny gr. 4cm 
(Λ=0,037 W/(mK)) 

0,612 196,3 

STwewn 
ocieplony 

strop żelbetowy gr. 20 cm  
styropian akustyczny gr. 4cm 
(Λ=0,037 W/(mK)) 
Wełna mineralna gr. 20cm 
(Λ=0,040 W/(mK)) 

0,151 10,7 

 
 
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy 
międzykondygnacyjne 
 
 

 

przy Δti≥8ºC  
1,00 

warunek spełniony 

przy Δ ti <8ºC  
bez wymagań 

warunek spełniony 

oddzielające 
pom. ogrzewane 

od 
nieogrzewanych 

0,25 

warunek spełniony 

PG  
Podłoga na gruncie 
styropian gr. 15cm (Λ=0,035W/(mK)) 

0,214 82,0 

 
 
Podłoga na gruncie 
 
 

przy ti≥16ºC 
0,30 

warunek spełniony 

przy 8ºC 1,20 
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 ≤ti<16ºC warunek spełniony 

przy t<8ºC 
1,50 

warunek spełniony 

D 
dach 
wełna mineralna  gr. 30 cm 
(Λ=0,035W/(mK)) 

0,125 140,7 / 125,1 

SDT 
Stropodach 
Styropian gr. 20cm (Λ=0,031W/(mK)) 

0,147 13,8 

 
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami  
lub nad przejazdami 
 
 

 

przy ti≥16ºC 
0,18 

warunek spełniony 

przy 8ºC 
≤ti<16ºC 

0,30 

warunek spełniony 

przy t<8ºC 
0,70 

warunek spełniony 

 
 
Lp. 

 
Opis przegrody 
 

 
U [W/m2K] 

 
Powierzchnia 

[m2] 
 

1 Okno  280x340 cm 1,1 9,52 

2 Okno 120x250cm 1,1 3,0 

3 Okno  350x150 cm 1,1 5,25 

4 Okno połaciowe 78x140cm 1,1 1,09 

5 Okno połaciowe 94x140cm 1,1 1,32 

6 Drzwi zewnętrzne 1,5  

Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwierane 
przy ti≥16ºC 

1,1 
warunek spełniony 

przy ti<16ºC 
1,6 

warunek spełniony 

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i 
nieogrzewanymi 

przy ti<16ºC 
1,3 

warunek spełniony 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne Htr 116,377[W/K] 
 

 
 
 
 
 
OGRZEWANIE: 
Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną  
przez system grzewczy i wentylacyjny QP,H  31 845,17 [kWh/rok] 

System ogrzewania     kocioł gazowy 
Nośnik energii końcowej    Paliwo/ źródło energii: gaz ziemny 

WENTYLACJA: 

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego      ŋOC 0,00 
Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ŋGWC 0,00 

Strefa hala, magazyn, 5 stopni 
Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej          VO       15,00 [m3/h] 
 Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie VSU 0,00 [m3/h] 
 Strumień powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h] 
 Współczynnik strat ciepła na wentylację               Hve 60,001 [W/K] 

Strefa szatnia, umywalnia, prysznice, toalety, 24 stopnie 
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Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej          VO       290,00 [m3/h] 
 Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie VSU 0,00 [m3/h] 
 Strumień powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h] 
 Współczynnik strat ciepła na wentylację               Hve 100,880 [W/K] 

Strefa pozostałe pomieszczenia, 20 stopni 
Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej          VO       517,00 [m3/h] 
 Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie VSU 0,00 [m3/h] 
 Strumień powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h] 
 Współczynnik strat ciepła na wentylację               Hve 223,836 [W/K] 

 
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA: 
Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system 
do podgrzania ciepłej wody QP,W            3 825,31 [kWh/rok] 

System przygotowania c.w.u.                                kocioł gazowy 
Nośnik energii końcowej                    Paliwo/ źródło energii: gaz ziemny 

 
OŚWIETLENIE WBUDOWANE: 
Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system 
oświetlenia wbudowanego QP,L           35 564,25 [kWh/rok] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA BUDYNKU: 
 
 
Współczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez wszystkie 
przegrody zewnętrzne Htr          235,43 [W/K] 

Współczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje Hve                   384,72 [W/K] 

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy 
i wentylacyjny QP,H              31 845,17 [kWh/rok] 

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system 
do podgrzania ciepłej wody QP,W              3 825,31 [kWh/rok] 

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system 
oświetlenia wbudowanego QP,L                        35 564,25 [kWh/rok] 

 

Pozostałe parametry energetyczne budynku: 

Zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUco+W    48,66 [kWh/(m2rok)] 

Zapotrzebowania na energię użytkową do ciepłej wody użytkowej  EUcWU      5,72  [kWh/(m2rok)] 

Zapotrzebowania na energię końcową dla budynku                       EK         93,39 [kWh/(m2rok)] 

Zapotrzebowanie na energię pierwotną dla budynku EP     150,22 [kWh/(m2rok)] 
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Budynek   wg wymagań WT2017                                         160,00 [kWh/(m2rok)] 

                             

 

         EP - budynek oceniany 150,22 kWh/(m2rok) 

                                

 

 

                                                      

                                Wg wymagań  WT 2017 

 

WARUNEK ZGODNOŚCI WSKAŹNIKA EP Z WYMAGANIAMI WT2017 SPEŁNIONY 

 

 

 

 

 

 

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

 
Obliczenia przeprowadzone zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 3 czerwca 2014 r.                         
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku   i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 
samodzielna całość techniczno-użytkowa  oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej,  
oraz z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną 

odniesienie do warunków technicznych WT 2017 

 System 
podstawowy 

System alternatywny 

Zapotrzebowanie na energię pierwotną: 

Budynek oceniany: 150,22 157,33 

Maksymalna wartość wskaźnika EP: 160,00 

Pozostałe parametry energetyczne budynku: 

Zapotrzebowanie na energię 
użytkową do ogrzewania i wentylacji 

EUco+W 

[kWh/(m2rok)] 
48,66 48,66 
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Zapotrzebowanie na energię 
użytkową do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej 

EUcWU [kWh/(m2rok)] 5,72 5,72 

Zapotrzebowania na energię 
końcową 

EK [kWh/(m2rok)] 93,39 52,44 

Współczynnik strat mocy cieplnej 
przez przenikanie przez wszystkie 
przegrody zewnętrzne 

Htr [W/K] 235,43 235,43 

Współczynnik strat mocy cieplnej na 
wentylacje  

Hve[W/K] 384,72 384,72 

Roczne zapotrzebowanie na energię 
pierwotną przez system grzewczy                
i wentylacyjny 

QP,H [kWh/rok] 31 845,17 33 821,58  

Roczne zapotrzebowanie na energię 
pierwotną przez system do 
podgrzania ciepłej wody  

QP,W [kWh/rok] 3 825,31 5 218,33 

Roczne zapotrzebowanie na energię 
pierwotną przez system do 
oświetlenia wbudowanego  

QP,W [kWh/rok] 35 564,25 35 564,25 
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