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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

I. Opis techniczny 

 

II. Załączniki formalne 
 

- Oświadczenie projektanta o poprawności wykonania projektu; 

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta (uprawnienia); 

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa; 

 

III. Część rysunkowa: 

  
Architektura: 

A-01 Rzut przyziemia    1:50 

A-02 Przekroje    1:50 

A-03 Elewacje    1:100 

A-04 Zestawienie stolarki    1:100 

 
 



 3 
 

 

I.  OPIS TECHNICZNY 

 

1.  Dane ogólne 
 

1.1 Przeznaczenie obiektu 
Niniejsze opracowanie obejmuje istniejący budynek stacji uzdatniania wody położonej 

na terenie gminnej stacji wodociągowej, na działkach nr 433/1; 433/3; 433/7; 433/8 

i 433/9 w obrębie Grążawy w gminie Bartniczka. 

 
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, wykonanym 

w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem płaskim dwuspadowym z wejściem 

do budynku od strony wschodniej. 

 

1.2 Zakres robót budowlanych 
Zakres prac budowlanych obejmuje: 
- przebudowę części technologicznej (wg odrębnego opracowania) 
- demontaż istniejącej stolarki okiennej  
- montaż nowej stolarki 
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych  
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji cieplnej ścian fundamentowych 
- wykończenie ścian zewnętrznych tynkiem mineralnym cienkowarstwowych 
- docieplenie stropodachu styropapą  
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
- skucie okładziny ściennej z płytek wewnątrz budynku i ułożenie nowej okładziny 

z płytek ceramicznych do wys. 2,35m ponad posadzką 
- naprawę tynków wewnętrznych na ścianach i suficie oraz malowanie 
- wykonanie spadków (do wpustów) w posadzce hali technologicznej wraz z przebudową 

pochylni wewnątrz pomieszczenia  
- wykonanie nowych posadzek gresowych,  
- demontaż istniejących krat okiennych 
- montaż nowych krat okiennych 
- wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku wg projektu drogowego 
 

1.3 Dane liczbowe 
Powierzchnia wewnętrzna:  110,00 m

2
 

Powierzchnia użytkowa:  106,50 m
2 

Powierzchnia zabudowy:  135,00 m
2 

Kubatura:     540,00 m
3
 

Wysokość budynku:   ~ 4,20 m 

 

2.  Forma architektoniczna obiektu budowlanego 
Rzut obiektu w układzie ortogonalnym, z dachem płaskim dwuspadowym.  

 

3.  Dane konstrukcyjno-materiałowe 
 

3.1 Prace rozbiórkowe w zakresie ogólnobudowlanym 
- demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej 
- rozbiórka fragmentów ścian oraz komina oznaczonych w części rysunkowej  
- fragmenty posadzki w hali technologicznej wymagać będą częściowego skucia tak 
by umożliwić wykonanie nowych spadków 

 

3.2 Prace murarskie 
Nowe ścianki działowe wykonać z bloczków gazobetonowych odm. 500 na zaprawie 
cem.-wap. 3MPa ; grubość ścian 12cm i 8cm – zgodnie z częścią rysunkową 
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3.3 Nadproża 
W nowoprojektowanych ścianach działowych nadproża nad oknami należy wykonać 
z belek prefabrykowanych typy L zgodnie z częścią rysunkową. 
 
Otwór na nowe wrota (D1) w ścianie szczytowej hali technologicznej zostanie przesunięty 
i powiększony. 
Nad przebudowywanym otworem projektuje się nowe nadproże prefabrykowane typu L. 
Podczas wymiany nadproża należy zachować następującą kolejność robót: 
1. Podstemplować strop w rejonie ściany szczytowej 
2. Podstemplować nadproże przeznaczone do rozbiórki 
3. Rozpocząć rozkuwanie odcinkami max długości 100 cm zachowując przerwy 

min.1,00m a następnie podstemplować ścianę w miejscach nad rozkutym nadprożem 
4. Rozkuć pozostałą część nadproża oraz wykonać jednostronną bruzdę na jedną 

z belek nadprożowych 
5. Ułożyć na stemplowaniu i szalunku jedną belkę nadprożową i wyszpałdować betonem 

szczeliny  
6. Wykuć bruzdę z drugiej strony ściany 
7. Ułożyć na stemplowaniu i szalunku drugą belkę nadprożową a następnie całość 

zabetonować betonem C18/25 i wyszpałdować  
8. Po zawiązaniu betonu (ok.72 godz.) należy wymurować filarek z cegły ceramicznej 

pełnej zgodnie z częścią rysunkową i rozkuć fragment ściany przeznaczony 
do rozbiórki  
 

Prace związane z wymianą nadproża należy bezwzględnie wykonywać pod nadzorem 
osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
oraz z zachowaniem przepisów BHP 
 
Pozostałe nadproża przeznaczono do zachowania!  

 

3.4 Izolacje cieplne 
Ściany zewnętrzne budynku należy ocieplić styropianem FS15 gr. 8cm.  
Ściany fundamentowe odkopać, wykonać nową izolację przeciwwilgociową i ocieplić 
styrodurem gr. 5cm od głębokości 50 cm p.p.t. do wysokości cokołu tj. 50 cm ponad 
terenem. 

 

3.5 Stolarka 

Okna 
Stolarka okienna w całości przeznaczona jest do wymiany na nową stolarkę PCV 
za wyjątkiem jednego okna przeznaczonego do likwidacji - w miejscu projektowanego 
pomieszczenia sprężarek.  
 

Drzwi zewnętrzne 
Drzwi zewnętrzne - PCV – w całości do wymiany zgodnie z zestawieniem  
Wrota wejściowe do hali technologicznej – stalowe, ocieplane 

 

Drzwi wewnętrzne  
Drzwi wewnętrzne – PCV – w całości do wymiany zgodnie z zestawieniem 
 

3.6 Wykończenie zewnętrzne 
Ściany – tynk mineralny cienkowarstwowy, do wys. 50 cm płytki klinkierowe, szare, 
RAL 7045 
Ściany fundamentowe – tynk mineralny mrozoodporny pomalowany 3× dysperbitem 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej 
Parapety zewnętrzne – blacha stalowa powlekana 
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3.7 Elementy wykończenia i wyposażenia wewnętrznego 
 Posadzki – warstwy wykończeniowe: 

We wszystkich pomieszczeniach wykonać posadzkę z płytek gresowych o klasie 
ścieralności conajmniej IV (w skali Mohsa). Kolor płytek ciemnoszary, matowy.  
 
Wykończenie powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów: 

- ściany wszystkich pomieszczeń - do wysokości ok. 2,35m nad posadzką wykończyć 
okładziną z płytek ceramicznych na kleju w kolorze jasnoszarym 

- ściany powyżej okładziny z płytek oraz sufit – naprawić istniejące tynki i pomalować 
na biało 

 
Uwaga: 
W pomieszczeniu chlorowni zarówno na posadzce jak i na ścianach wykonać z płytek 
gresowych kwasoodpornych. 
 

6. Instalacje wewnętrzne  

 

Szczegółowe dane dotyczące instalacji wewnętrznych znajdują się w 

opracowaniach branżowych. 

 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

8.1. Ogólna charakterystyka obiektu 
Obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej 
z stropodachem płaskim, monolitycznym (płyty żerańskie). Wysokość obiektu ~4,20m 
 

8.2. Klasyfikacja Budynku 

Obiekt klasyfikuje się jako budynek niski - N 

 

8.3. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
W budynku nie przewiduje się zagrożenia wybuchem 

 

8.4. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Budynek stanowi  jedną strefę pożarową o powierzchni wewn.: 110,00 m
2
. 

 

8.5. Klasa odporności pożarowej budynku 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku: „E”  
 

8.6. Elementy wykończenia wnętrz: 

- Do wykończenia wnętrz w pomieszczeniach należy stosować materiały 
co najmniej trudnozapalne. 

- Ewentualne sufity podwieszane w pomieszczeniach jw. należy wykonać 
z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

- Wszystkie posadzki, co najmniej trudnozapalne. 

 

8.7. Warunki ewakuacji: 

- ewakuację z pomieszczeń na zewnątrz budynku zapewniają wyjścia 
ewakuacyjne o min. szerokości 0,90m w świetle 

- max. długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 100m 

- długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 100m 
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8.8. Podręczny sprzęt gaśniczy  
Budynek należy wyposażyć w 2 gaśnice proszkowe z proszkiem kl. ABC ( hala techn. 
I korytarz) 
 

8.9. Uwagi końcowe 
W obiekcie należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami 

- wyjścia ewakuacyjne, 
- miejsca lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
- miejsca lokalizacji aparatów telefonicznych, umożliwiających alarmowanie 

Państwowej Straży Pożarnej, 
W obiekcie należy wywiesić: 

- instrukcje postępowania na wypadek pożaru, 
- wykaz numerów alarmowych. 

Dla obiektu należy opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.  

 

9. Wpływ obiektu na środowisko 
Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 
eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
obiekty budowlane. 

 
 

 
 


