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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. 
poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym  oświadczam, że  

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY - TOM 4 Projekt branży elektrycznej, pn.: 
 

„TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWY DLA POTRZEB 
POMORSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO ODDZIAŁ CHOJNICE  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ, UTWARDZENIEM TERENU” 
 
 

zlokalizowany na działce nr ewid.: 554/9; 1903/3; 551/13 obręb: 0001 Chojnice został wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z 
punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji dla termomodernizacji, przebudowy budynku 
magazynowego na biurowy dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oddział Chojnice 
wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz rozbiórki częściowej budynku, wiaty 
stalowej   
 

NR EWID. DZ.: DZIAŁKA NR: 554/9 
OBRĘB: 0001 CHOJNICE 

 

JEDN. EWID.: 220201_1 CHOJNICE 
 

INWESTOR: POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU 
UL. RÓWNA 19 / 21 

 80-067 GDAŃSK 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Umowa zawarta pomiędzy Pracownią Projektową: „G&G PROJEKT” w Częstochowie, 
a Pomorskiem Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk  
na wykonanie dokumentacji technicznej  

• Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem  
• Aktualna mapa do celów projektowych 
• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych 

przy ul. Gdańskiej w Chojnicach  
Uchwała nr XI/103/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 2003 r.  
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 151,z 2003r., poz. 2663) 

• Obowiązujące normy, rozporządzenia i przepisy budowlane 
 

3. LOKALIZACJA OBIEKTU 
 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Chojnice, woj. Pomorskie, 
przy ul. Gdańskiej, działka nr ewid.: 554/9; obręb: 0001 Chojnice, jedn. ewid. 220201_1 Chojnice. 
 
4. INWESTOR 
 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku 
ul. Równa 19/21 
80-067 Gdańsk 
 
5. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Opracowanie obejmuje swym zakresem inwentaryzację istniejącego budynku w Chojnicach przy 
ul. Gdańskiej. 
 
6. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

Działki o nr ewid. 554/9 obręb: 0001 Chojnice jest zabudowana istniejącym budynkiem parterowym 
niepodpiwniczonym, wybudowanym w latach 60-tych XX w. 
Teren inwestycji posiada dostęp do dróg publicznych, bezpośrednio istniejącym wjazdem z drogą 
ul Gdańska, stanowiącej działkę o nr ew.1903/3. 
Teren inwestycji sąsiaduje: 
• od strony północno-zachodniej - działka drogową nr 1903/3 
• od strony wschodnio-północnej - działki budowlane nr 554/4; 554/21; 554/11 
• od strony południowo-wschodniej - działka budowlana nr 554/28 
• od strony zachodnio-południowej – działka budowlana nr 554/45 
Na terenie działki występuje istniejąca nawierzchnia utwardzona o nawierzchni asfaltowej, stalowa 
wiata oraz zieleń niska - trawnik.  
Budynek znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii wysokiego napięcia. 
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7. PRZEZNACZENIE I OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
 

Budynek objęty opracowaniem to budynek w chwili obecnej wyłączony z użytku. Budynek 
parterowy niepodpiwniczony, murowany, dach jednospadowy. Wejście do budynku od strony 
północno-zachodniej. Podzielony na część socjalną oraz garażową. 
Budynek posiada dach z płyt żelbetowych gr. 12cm pokryty papą asfaltową. Nad częścią socjalną 
znajduje się dodatkowo strop żelbetowo-stalowy WPS gr. 12cm. Konstrukcja dachu oparta na 
ścianach nośnych gr. 38cm zewnętrznych oraz środkowej podłużnej ścianie nośnej, w części 
garażowej na żelbetowym podciągu. 
Ściany elewacji wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbą elewacyjną. 
Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa drewniana i stalowa. 
Posadzki w części socjalnej wykończone płytkami gresowymi oraz wykładziną PCV, w części 
garażowej wylewka betonowa. 
Ściany wykończone farbami emulsyjnymi oraz płytkami ceramicznymi do wysokości 2m                          
w pomieszczeniach sanitarnych. 
 

8. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE – STAN ISTNIEJĄCY  
 

Powierzchnia zabudowy    413,60 m2 
Pow. użytkowa parteru    341,50 m2 
Pow. użytkowa łącznie    341,50  m2 
Kubatura budynku    1024,5 m3 

Wysokość budynku    4,51  m 

 

9. KONSTRUKCJA BUDYNKU 
 

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej w układzie podłużnym ścian nośnych ze stropami 
jednokierunkowo zbrojonymi, stropem skośnym dachu i stropem żelbetowym nad częścią socjalną.   
 
Posadowienie – bezpośrednie na ławach fundamentowych betonowych szer. 50cm 

Ściany nośne nadziemia – murowane gr. 38cm, pustak żużlowo-betonowy 

Strop nad częścią socjalną – strop gęstożebrowy WPS gr. 12cm, belki stalowe nośne 

wypełnienie płyty żelbetowe  

Ściany działowe wewnętrzne – murowane gr. 12cm 

Posadzki – betonowe, izolacja przeciwwodna – papa na lepiku, brak izolacja termicznej, część 

socjalna wykończone gresem 

Dach – strop żelbetowy jednospadowy gr. 12cm, belki stalowe nośne 

Piony wentylacyjne i kominy – murowane z cegły pełnej  
 

10. INSTALACJE W BUDYNKU 
 

Instalacja CO – wykonana z rur stalowych i grzejników żeliwnych. Brak kotła w kotłowni C.O. 
Wodociągowa 
Kanalizacja sanitarna 
Instalacja elektryczna  
Wentylacja – wentylacja  grawitacyjna  
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11. DOKUMANETACJA FOTOGRAFICZNA 
 

ELEWACJA PÓLNOCNO-ZACHODNIA 
CZĘŚĆ WEJŚCIOWA (PODCIEŃ) PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI 

 
 

ELEWACJA ZACHODNIO-POŁUDNIOWA 
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ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 

 
 

CZĘŚĆ DOBUDOWANA PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI 
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ISTNIEJĄCA WIATA STALOWA PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI 
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OGRODZENIE TERENU, STRONA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 
 

12. STAN TECHNICZNY BUDYNKU 
 

Fundamenty: 

• Opis: fundamenty wykonane jako ławy betonowe 
• Stan techniczny: fundamenty w stanie dobrym nie stwierdzono pęknięć ścian nośnych, mogących 
świadczyć o nierównomiernym osiadaniu budynku. Fundamenty budynku posadowione są poniżej 
strefy przemarzania gruntu 

• Zalecenia: fundamenty kwalifikuje się do dalszego użytkowania 
 

Ściany fundamentowe i izolacje przeciwwodne: 

• Opis: ściany fundamentowe murowane gr. 38cm 
• Stan techniczny: ściany fundamentowe bez spękań i zarysowań, istniejące zawilgocenia 
świadczące o wadliwie wykonanej izolacji ścian fundamentowych 

• Zalecenia: ściany fundamentowe kwalifikuje się do dalszego użytkowania po wykonaniu izolacji 
pionowej przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych 

 

Ściany nadziemne zewnętrzne: 

• Opis: murowane gr. 38cm z pustaków żużlowo-betonowych, wykończone tynkiem cementowo-
wapiennym, malowane farbą elewacyjną 

• Stan techniczny: ściany nośne w stanie dobrym bez spękań i zarysowań, częściowo farba 
elewacyjna odspojona, nad oknem w części garażowej spękane nadproże z uwagi na 
wcześniejszą wymianę bramy garażowej na okno, wyjęcie stalowej ościeżnicy bramowej pełniącej 
funkcję nadproża nośnego. 

 
• Zalecenia: ściany kwalifikuje się do dalszego użytkowania z dostosowaniem do aktualnych 

wymagań izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, dociepleniu ścian płytami styropianowymi, 
po uprzednim usunięciu odspojonej farby elewacyjnej, spłukaniu strumieniem wody, 
zagruntowaniu ścian. Wykonać naprawę pęknięcia ściany nad ww. oknem, wstawić nadproże 
okienne stalowe. Zaleca się wykonanie opaski kamiennej wkoło budynku na podłożu filtracyjnym.  
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Kominy wentylacyjne i spalinowe: 
• Opis: murowane z cegły pełnej, ponad dachem wytynkowane, pomalowane  
• Stan techniczny: kominy w stanie dobrym bez spękań i zarysowań 
• Zalecenia: kominy kwalifikuje się do dalszego użytkowania 
 

Strop nad częścią socjalną: 
• Opis: strop gęstożebrowy WPS gr. 12cm, belki stalowe nośne wypełnienie płyty żelbetowe  
• Stan techniczny: stropy w stanie dobrym bez widocznych ugięć oraz zarysowań 
• Zalecenia: stropy kwalifikuje się do dalszego użytkowania 

 

Stolarka zewnętrzna okienna: 
• Opis: stolarka okienna drewniana   
• Stan techniczny: nie spełnia aktualnych wymagań izolacyjności cieplnej przegród budowlanych 
• Zalecenia: okna kwalifikuje się do wymiany na stolarkę projektowaną 
 

Stolarka drzwiowa: 
• Opis: stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana i stalowa 
• Stan techniczny: stolarka w stanie złym 
• Zalecenia: stolarka drzwiowa kwalifikuję się do wymiany, spełniając wymagania dotyczące 

minimalnej szerokości światła przejścia zgodnie z §62.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowania. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) 

 

Ściany działowe: 
• Opis: murowane z cegły dziurawki gr. 12cm 
• Stan techniczny: ściany działowe w stanie dobrym bez spękań i zarysowań 
• Zalecenia: ściany kwalifikuje się do dalszego użytkowania  

 

Konstrukcja dachu: 
• Opis: strop żelbetowy jednospadowy gr. 12cm, belki stalowe nośne  
• Stan techniczny: stropy w stanie dobrym bez widocznych ugięć oraz zarysowań 
• Zalecenia: strop kwalifikuje się do dalszego użytkowania z dostosowaniem do aktualnych wymagań 

izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, dociepleniu stropu dachu płytami styropianowymi 
 

Pokrycie dachowe: 
• Opis: pokrycie dachu z papy asfaltowej, przesmołowanej  
• Stan techniczny: pokrycie w stanie średnim, z fragmentarycznymi przeciekami 
• Zalecenia: Z powodu występowania przecieków pokrycia dachowego oraz konieczności 

termomodernizacji dachu, wykonać nowe pokrycie dachu, system odprowadzenia wody z dachu. 
Wymienić obróbki na połączeniu dachu z kominami.  

 

13. ANALIZA MOZLIWOŚCI PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH 
 

Zakres prac polegający na: 
• Zmianie układu ścian działowych, fragmentarycznej rozbiórce w budynku istniejącym ścian 

działowych, wykonaniu nowoprojektowanych ścian działowych, otworów okiennych, zamurowaniu 
istniejących otworów drzwiowych, rozbiórce istniejącego podcienia przy wejściu do budynku w 
północno-zachodniej części budynku, rozbiórce dobudowanego pomieszczenia w  wschodnio-północnej 
części budynku, schodów betonowych w zachodnio-południowej części budynku.  

• wykonaniu nowoprojektowanego wykończenia podłóg, ścian i sufitów  
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• wykonaniu instalacji wewnętrznych, zewnętrznych sanitarnych, gazowej, elektrycznych, 
teletechnicznych 

• docieplenie ścian zewnętrznych, podłóg, dachu 
• wymianę zewnętrznej stolarki okiennej 
• Wykonaniu nowoprojektowanego utwardzenia terenu – chodnik do budynku 
• Demontażu istniejącej wiaty stalowej   
• Demontażu oraz montażu nowoprojektowanego ogrodzenia we wschodnio-północnej linii granicy 

działki  
• Montaż nowoprojektowanego ogrodzenia we południowo-wschodniej i zachodnio-południowej linii 

granicy działki  
 

14. WNIOSKI I ZALECENIA 
 

Dokonane oględziny i ocena techniczna poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku 
pozwalają na stwierdzenie, że obiekt znajduje się w ogólnym stanie technicznym zadawalającym i 
nadaje się do przeprowadzenia ww. prac budowlanych. W trakcie oględzin istniejącej konstrukcji 
nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci odkształceń, ugięć, zniszczeń mechanicznych, 
czy objawów intensywnej korozji. Dla przyjętych schematów i założeń projektowych, konstrukcja 
budynku spełnia warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności i 
użytkowania dla wszystkich elementów istniejącej konstrukcji. 
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PROJEKT ROZBIÓRKI 
 

15. ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

ISTNIEJĄCY PODCIEŃ PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI BUDYNKU  

• Podcień przeznaczony do rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny ścian murowanych i stropu  

ISTNIEJĄCE DOBUDOWANE POMIESZCZENIE WE WSCHODNIO-PÓLNOCNEJ CZĘŚCI BUDYNKU 

• pomieszczenie przeznaczone do rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny  

ISTNIEJĄCA WIATA STALOWA  

• wiata przeznaczona do rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny  
• wiata stalowa w konstrukcji słupowo-belkowej, pokrycie z płyt falistych  
• wymiary wiaty 5,6x12,5m 
• powierzchnia dachu 82 m2 
 

ISTNIEJĄCY BUDYNEK 

• Demontaż stolarki okiennej  
• Demontaż stolarki drzwiowej  
• Demontaż urządzeń sanitarnych  
• Rozbiórka ścian działowych, poszerzenie otworów drzwiowych 
• Demontaż posadzek, okładziny ścian z płytek oraz lakierów lamperyjnych  
• Wykonanie otworów drzwiowych i okiennych 
• Demontaż systemu odwodnienia dachu tj. rynien oraz rur spustowych 

• Rozbiórka schodów zewnętrznych oraz istniejącego utwardzenia terenu 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

• Demontażu istniejącego ogrodzenia we wschodnio-północnej linii granicy działki 
 

16. ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 
 

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu 
powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U.Nr 112, poz. 1206 
 
17. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY 

PRACACH ROZBIÓRKOWYCH 
 

UWAGI OGÓLNE 
 

Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych , zniszczonych lub 
nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10 poz. 47) 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie sprawdzić, czy budynek jest 
odłączony od sieci zewnętrznych: energetycznej, wodociągowej. Przyłącza kanalizacyjne nie 
stwarzają  zagrożenia podczas robót rozbiórkowych. Sieć gazowa nie występuje.  
Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetrację przez 
osoby postronne. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektów budowlanych należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. 
Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki) 
W szczególności zapisy: 
- kolejność i sposób wykonywania robót 
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- protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku na których 
będą pracowali robotnicy lub będą ustawiane rusztowania lub drabiny mają dostateczną 
wytrzymałość 
- opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo 
ludzi 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zwalania 
innego elementu. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji przez wiatr, jest zabroniona. Roboty rozbiórkowe przy budynku z uwagi na 
usytuowanie istniejącego budynku w strefie ochronnej linii wysokiego napięcia należy prowadzić 
ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych. 

 

ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH NA TERENIE DZIAŁKI  

 

- rozbiórka stropodachu podcienia i pomieszczenia zewnętrznego 
- rozbiórka ścian murowanych podcienia i pomieszczenia zewnętrznego 
- rozbiórka schodów betonowych 
- rozbiórka ścian wewnętrznych działowych 
- rozbiórka wiaty stalowej  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

Zagrożeniem dla pracowników podczas rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  jest 
rozbiórka stropodachu oraz ścian nośnych i szczytowych ze względu na prace na wysokości. 
Muszą być te roboty wykonane przez pracowników posiadających odpowiednie badania 
dopuszczające do pracy na wysokości, pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach z 
zachowaniem przepisów BHP. Rusztowania wykorzystywane do pracy na wysokości powinny być 
odebrane do odbioru uprawnionej osobie I dopiero udostępnione do wykonywani prac. Do realizacji 
prac na wysokości należy używać systemowych rusztowań stalowych zgodnie z instrukcjami 
użytkowymi producenta. 
 

INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT 
ROZBIÓRKOWYCH 
 

Cały plac budowy 
Miejsce składowania drobnych elementów do wbudowania 
Miejsca, gdzie wykonywane będą prace na wysokościach. Miejsca te stwarzają zagrożenie dla 
pracowników, dlatego każdy pracownik musi być okresowo przeszkolony z zasad BHP oraz 
dodatkowo odbywają się przeszkolenia na określonych stanowiskach roboczych. Konieczność 
stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń. Każdy pracownik wyposażony jest w niezbędny sprzęt zabezpieczający przed skutkami 
zagrożeń (kaski, okulary, odpowiednie obuwie itp.)  
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Na wypadek pożaru zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka Straży Pożarnej oraz wszyscy 
pracownicy pouczeni zostaną, gdzie muszą się ewakuować oraz gdzie znajduje się podręczny 
sprzęt gaśniczy. 
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Dokumentacja budowy w czasie wykonywania prac będzie znajdowała się na terenie budowy w 
pomieszczeniu Kierownika. 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 poz.332 
z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. nr 109 poz.704) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr62 poz.285) 
Ustawa – Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263) 
Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz.1229 z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz.U. z 2003 nr 121 poz.1139) 
Rozporządzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563) 
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18. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży architektoniczno-konstrukcyjnej dla 
termomodernizacji, przebudowy budynku magazynowego na biurowy dla potrzeb Pomorskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego oddział Chojnice wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem 
terenu. 
 

19. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OBIEKTU 
 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY    413,13 m2 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – PARTER 
CZĘŚĆ MODERNIZOWANA     212,34 m2 
CZĘŚĆ NIEMODERNIZOWANA    119,12 m2 
KUBATURA             677,46 m3 
ILOŚĆ KONDYGNACJI     1 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU     4,80 m 
SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ  10,95 m 
 

20. UKŁAD FUNKCJONALNY 
 

Budynek objęty opracowaniem to budynek w chwili obecnej wyłączony z użytku. Budynek 
parterowy niepodpiwniczony, murowany, dach jednospadowy. Wejście do budynku od strony 
północno-zachodniej. Podzielony na część socjalną oraz garażową. 

Wejścia główne istniejące do budynku od strony północno-zachodniej, bezpośrednio z poziomu 
chodnika zewnętrznego oraz strony północno-wschodniej do części garażowej dla pracowników 
Ośrodka. W istniejącej części socjalnej budynku wydzielono pomieszczenie obsługi klienta, 
poczekalnię, salę egzaminacyjną oraz toaletę dla klientów z przystosowaną dla osób 
niepełnosprawnych. Dla pracowników wydzielono pomieszczenie biurowe oraz toaletę. W 
istniejącej części garażowej wydzielono kotłownię, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie 
warsztatowe oraz archiwum.  
 

21. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Przewidziano dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wejście bezpośrednio z chodnika 
zewnętrznego na poziomie parteru, na chodniku krawężniki obniżone. 
 

22. WYKAZ POMIESZCZEŃ 
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23. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 
 

a/ Podłogi i posadzki wg tabeli wykazu pomieszczeń części graficznej: 
 

- Wykładzina elastyczna PCV jednowarstwowa (homogeniczna), klasa antypoślizgowości R9, 
klasa ścieralności T, klasa użytkowa 34/43, zabezpieczenie powierzchni Evercare, postać 
rolka. Wykładziny wywinąć na ściany na wys. 10cm. 

 

- Posadzki z płytek gresowych o wymiary 60x60cm, gres szkliwiony, powierzchnia błyszcząca, 
antypoślizgowe (min. R10), klasa ścieralności IV. 

 

W pomieszczeniach ze ścianami malowanymi wykonać cokoliki wys. 10cm  - odpowiednio z 
płytek gresowych fazowanych z zaokrągloną górną krawędzią. W pomieszczeniach mokrych 
przed ułożeniem okładziny ceramicznej wykonać ciągłą, wodoszczelną powłokę 
uszczelniającą FDF - jednoskładnikowa folia w płynie. Wzdłuż połączenia posadzki ze 
ścianami wkleić taśmę uszczelniającą DBF. Warstwę powłoki uszczelniającej FDF wywinąć 
na ściany na wys. 10cm. Płytki układać „metodą narzucania i rozprowadzenia” tzw. metodą 
kombinowaną. 
 

b/ Tynki istniejące wewnętrzne: cementowo-wapienne, kat. III 
 

c/ Wykończenie ścian wg tabeli wykazu pomieszczeń części graficznej: 
 

- Gipsowa masa szpachlowa po uprzednim zagruntowaniu powierzchni. Malowanie w min. 
dwóch warstwach farbą lateksową 
Do wysokości 1,6m od poziomu wykończonej podłogi ściany w poczekalni i komunikacji 
pomalować lakierem zmywalnym lamperyjnym bezbarwnym.  
- w pom. WC okładzina ścienna z płytek ceramicznych o wymiarach 30x60cm. Okładzina do 
pełnej wysokości 

 

d/ Sufity wg tabeli wykazu pomieszczeń części graficznej: 
 

- malowane w min. dwóch warstwach farbą lateksową w kolorze białym 
 

e/ Podokienniki wewnętrzne - z konglomeratu w kolorze szarym 
 

24. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 
 

a/ Skrzydła drewniane w konstrukcji ramowo-płytowej, wypełnienie skrzydła wiórowo-otworowane. 
Skrzydła drzwi gładkie, malowane, wyposażone w zamek na wkładkę bębenkową. Ościeżnice 
stalowe okalające, narożne, stałe. Rama skrzydła oraz ościeżnica w kolorze skrzydła 
drzwiowego. Skrzydła drzwiowe na trzech zawiasach 

b/ Stalowa płaszczowa z wypełnieniem nieocieplanym z kartonu komórkowego. Ościeżnice 
stalowe narożne w kolorze skrzydeł drzwiowych. 

c/ Stolarka profilowa aluminiowa. Skrzydło i ościeżnica z profili aluminiowych, jednokomorowych, 
głębokości 45mm. Rama skrzydeł, ościeżnica malowane proszkowo. Wypełnienie skrzydła 
szyba pojedyncza. Wykonane w wersji bezprogowej z uszczelką szczoteczkową.  
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25. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 

WG WIDOKÓW ELEWACJI BUDYNKU W CZĘŚCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA 
 

a/ Materiał elewacyjny 
- cienkowarstwowy tynk silikatowy barwiony 
 

b/ Okna PVC, ramka konstrukcji stalowa ocynkowana, profil 7-komorowy, głębokość zabudowy 
82mm. Okleina w kolorze grafitowym. Wypełnienie potrójny pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o wsp. 
Przenikania ciepła Ug=0,50 [W/m2K],, szyba przezierna. Współczynnik okna maksymalnie 
Uw=0,90 [W/m2K], izolacyjność akustyczna Rw=35 [dB].  

 

c/ Drzwi wejściowe do budynku - drzwi dwuskrzydłowe profilowe aluminiowe. Skrzydło i 
ościeżnica z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60mm. 
Rama skrzydeł, ościeżnica malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Wypełnienie skrzydła 
szyba zespolona. Wykonane w wersji z progiem aluminiowym. Samodomykacze 
nawierzchniowe górne z szyną ślizgową. 

 

d/ Wycieraczka zewnętrzna przy wejściu  - z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo, płaskownik 
poprzeczny seratowany (ząbkowany), we wpuście, licowana z kostką brukową chodnika. 
Wymiar 120x80cm. 

 

e/ Rury spustowe zewnętrzne, stal ocynkowana 
 

f/ Opaska wokół budynku – opaska kamienna 
 

26. INSTALACJE 
 

 Instalacje sanitarne 
 

- budowę przyłącza wodociągowego 
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej 
- budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora 
- budowę instalacji gazowej na terenie Inwestora 
- wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej 
- wewnętrznej instalacji C.O. 
- wewnętrznej instalacji gazu 
- wewnętrznej instalacji klimatyzacji 
- wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej 

 

 Instalacje elektryczne: 
 

- gniazd wtykowych 
- oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
- oświetlenia terenu 
- budowę tablicy rozdzielczej  
- budowę szafki wyłącznika głównego 
- system alarmowy 
- system sygnalizacji pożaru 
- system monitoringu 
- montaż szlabanu 
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27. WARUNKI OCHRONY PPOŻ 
 

Klasyfikacja pożarowa 
 

Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną, bez podpiwniczenia. Budynek zaliczony do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W związku z tym, jako budynek niski (N), obiekt zaliczono do klasy 
„D” odporności pożarowej. Strefa pożarowa nie przekracza 1000m2, wynosi 212,34 m2.  
 

Obiekty sąsiadujące 
 

Projektowany budynek od strony południowo-wschodniej sąsiaduje narożnikiem z istniejącym 
budynkiem na działce nr 554/28 w odległości mniejszej niż 8m, z pozostałych stron nie znajdują się 
inne zabudowania w odległości do 8m.  
 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych:  
 

W budynku będą występować materiały stanowiące typowe wyposażenie pomieszczeń 
biurowych. Nie występują gazy palne oraz ciecze łatwopalne.  

 

W budynkach na drogach komunikacji ogólnej, które wykorzystywane są do celów ewakuacji 
zabronione jest stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:  
 

Nie określa się gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń ZL.  
Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń magazynowych i technicznych, funkcjonalnie 
związanych z pomieszczeniami ZL, nie przekracza 500 MJ/m2. 
 

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji:  
 

- Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. 
- W budynku nie ma pomieszczeń przeznaczonych na jednoczesny pobyt ludzi w grupach powyżej 
50 osób. Łącznie w obiekcie zatrudnionych będzie maksymalnie do 6 osób, strefa klienta dla około 
10 osób jednocześnie jako pobyt czasowy.  
 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych  
 

W budynku nie wyznacza się pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 
 

Podział na strefy pożarowe 
 

Projektowany budynek biurowo-garażowy traktuje się jako jedną strefę pożarową z 
bezpośrednimi wyjściami z budynku z części biurowej i garażowej . W budynku znajduje się 
kotłownia z kotłem na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej do 21kW. Klasa odporności ogniowej 
dla ściany wewnętrznych EI60, dla stropu REI60, dla drzwi EI30 
 

Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania 
się ognia elementów budowlanych 

 

Zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z późn. zm.) budynek zakwalifikowano do klasy odporności pożarowej 
„D”. Wobec tego poszczególne ich elementy spełniać będą następujące wymagania: 
 - główna konstrukcja nośna – odporność ogniowa co najmniej R30, z materiałów 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO) 
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- konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań co do odporności ogniowej, z materiałów 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO) 
- stropy – odporność ogniowa REI30 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO)  
- ściany zewnętrzne – odporność ogniowa EI30 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia 
(NRO), działanie ognia od wewnątrz i od zewnętrz ściany  
- ściany wewnętrzne – nie stawia się wymagań co do odporności ogniowej, z materiałów 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO) 
- pokrycie dachu – nie stawia się wymagań co do odporności ogniowej, z materiałów 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO) 
- ściany wewnętrzne kotłowni– odporność ogniowa, EI60  
- stolarka drzwiowa do kotłowni - odporność ogniowa, co najmniej EI30 
 

Warunki ewakuacji 
 

• Budynek wyposażony w dwoje drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku  
- z części biurowej drzwi rozwierane dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, łącznej szerokości 
światła przejścia 120cm (90cm+30cm) 
- z części garażowej drzwi rozwierane dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, łącznej 
szerokości światła przejścia 180cm (90cm+90cm) 
 

• Szerokości drzwi na drodze ewakuacji prowadzącej na zewnątrz budynku nie mniejsza niż 
1,2m 

• Długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają 40m 
• Długości dojść ewakuacyjnych na zewnątrz budynku z wyjść z pomieszczeń nie przekraczają 

długości dopuszczalnych - do 20m (na drodze poziomej)  
• Minimalna klasa odporności ogniowej obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych – EI 15 
• Szerokość poziomych dróg ewakuacji nie mniejsza ni ż 1,2m, przeznaczona do ewakuacji nie 

więcej niż 20 osób 
• Wyjścia z pomieszczeń na drogę ewakuacji zamykane drzwiami, szerokości w świetle 0,9m 
• Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną po ich całkowitym otwarciu, nie 

zmniejszają wymaganej szerokości drogi poniżej 0,6m – poniżej 100 osób jednoczesnej 
ewakuacji, 

• Budynek wyposażony w oświetlenie awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN ISO 
7010:2012, czasie działania nie krótszym niż 2 godziny, natężeniu nie mniejszym niż 1,0 luksa. 
W przestrzeni schodów, przy wyjściach ewakuacyjnych, w miejscach usytuowania gaśnic 
przenośnych natężenie nie mniejsze niż 5,0 luksów. 

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 
 

Projektuje się wyposażenie instalacji elektrycznej w przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku.  
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizować w pobliżu głównego wejścia do budynku lub 
głównego złącza sieciowego i odpowiednio oznakować.  
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający zasilanie wszystkich obwodów instalacji 
elektrycznej, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie 
jest niezbędne podczas pożaru.  
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Dobór instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
instalacja wodociągowa wewnętrzna, przeciwpożarowa w budynku nie jest wymagana, § 19.1. pkt 
2b 
 

• budynek (ZLIII), budynek niski (N), strefa pożarowa poniżej 1000m2 
 

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 
 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), § 3.1. pkt 2) dla budynku o kubaturze brutto poniżej 
2500m3 lub powierzchni wewnętrznej poniżej 500m2 nie jest wymagane zapewnienie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
 
 

Drogi pożarowe:  
 

Budynek zgodnie z rozporządzeniem 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 z 2009 r.) § 12.1. pkt 5a)  nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej, dojazd 
pożarowy do budynku realizowany bezpośrednio z ulicy Gdańskiej, nawierzchnia utwardzona wkoło 
budynku 
 



 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 

24   

28. PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA 

dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową 
Termomodernizacja, przebudowa budynku dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

oddział Chojnice 

 

Budynek oceniany: 

Nazwa obiektu 

 
Termomodernizacja, przebudowa budynku magazynowego na biurowy dla potrzeb 
Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oddział Chojnice 
 

Adres obiektu 89-600 Chojnice ul. Gdańska, 
dz. nr ewid. 554/9 obręb Chojnice  

 

Całość/ część budynku Część 

Nazwa inwestora POMORSKI OŚRODEK RUCHU 
DROGOWEGO W GDAŃSKU 

Adres inwestora ul. Równa 19/21  

Kod, miejscowość 80-067, Gdańsk 

Powierzchnia użytkowa o 
regulowanej temp. (Af, m2) 

212,34 

Powierzchnia zabudowy (Ag, 
m2) 413,13 

Powierzchnia netto (Pn, m2) 212,34 

Powierzchnia użytkowa (Pu, m2) 212,34 

Powierzchnia ruchu (Pr, m2) 34,31 

Powierzchnia usługowa (Pg, m2) 0,00 

Kubatura budynku (V, m3) 674,00 

 
 

Spis treści: 

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 

2)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

3)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

5)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

7)  Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 

8)  Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 

9)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021 

10)  Bilans mocy 
 

Podstawa prawna: 
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu                   
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 października 2018 r. poz. 1935) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 
2017 r. poz. 2285) 
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2021 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,17 0,20 Tak 

 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2021 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Dach P2 0,15 0,15 Tak 

 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2021 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie P1 0,15 0,30 Tak 

2 Podłoga przemysłowa P3 0,34 1,50 Tak 

 

IV. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2021 
[W/m2•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak 

 

 

Parametry przegród przezroczystych 

 
VI. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 
[W/m2K] 

Wsp. g 
Wsp.U wg 
WT2021 
[W/m2•K] 

Wsp.g wg 
WT2021  

Warunek spełniony 

Umax g 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

 

2) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 
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3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ 1, P2 

 Miesiąc fRsi,min 

1 Styczeń 0,714 

2 Luty 0,752 

3 Marzec 0,642 

4 Kwiecień 0,581 

5 Maj 0,304 

6 Czerwiec -0,344 

7 Lipiec -0,479 

8 Sierpień -0,690 

9 Wrzesień 0,279 

10 Październik 0,538 

11 Listopad 0,671 

12 Grudzień 0,712 

 

Miesiąc krytyczny: Luty 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,75 
 

3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z 
gruntem 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: P1, P3 

 Miesiąc fRsi,min 

1 Styczeń 0,844 

2 Luty 0,844 

3 Marzec 0,844 

4 Kwiecień 0,844 

5 Maj 0,844 

6 Czerwiec 0,844 

7 Lipiec 0,844 

8 Sierpień 0,844 

9 Wrzesień 0,844 

10 Październik 0,844 

11 Listopad 0,844 

12 Grudzień 0,844 

 

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, 
Listopad, Grudzień 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,84 
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3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody 
wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz 
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. 

 Nazwa przegrody Symbol U [W/(m 2•K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek 

1 Podłoga na gruncie P1 0,15 0,970 0,970 > 0,844 Spełniony 

2 Podłoga przemysłowa P3 0,34 0,690 0,690 < 0,844 Spełniony 

3 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,17 0,978 0,978 > 0,752 Spełniony 

4 Dach P2 0,15 0,979 0,979 > 0,752 Spełniony 

 

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 12,7 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 212,3 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 3375,1 W 

Pojemność cieplna budynku Cm 94025835 J/K 

Stała czasowa budynku τ 62,9 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,2 - 

- aH 5,2 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna θe, oC 

-0,7 -3,8 3,5 5,9 11,5 15,6 16,0 16,5 11,8 7,2 2,0 -0,5 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,tr=10-3•Htr•(θi-
θe)•tm kWh/m-c 

1222 1374 816 566 44 -340 -390 -438 15 459 930 1203 

Miesięczna strata ciepła przez 
wentylację Qve=10-3•Hve•(θi-
θe)•tm kWh/m-c 

2686,
21 

3020,
45 

1794,
92 

1244,
14 

97,22 0,00 0,00 0,00 32,47 1009,
73 

204
5,07 

2643,
77 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie  i wentylację 
QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c 

3908 4394 2611 1810 141 -340 -390 -438 47 1469 
297

5 
3846 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

299 305 593 860 1136 1124 1154 1102 697 494 287 208 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•tm kWh/m-c 2511 2268 2511 2430 2511 2430 2511 2511 2430 2511 

243
0 2511 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

2810 2573 3104 3290 3647 3554 3665 3613 3128 3005 
271

7 
2719 

γH=QH,gn/QH,ht 0,72 0,59 1,19 1,82 25,79 -3,27 -2,94 -2,58 66,20 2,05 0,91 0,71 

γH,1 0,65 0,65 0,89 1,50 13,80 0,00 0,00 0,00 34,13 1,48 0,81 0,71 

γH,2 0,71 0,89 1,50 13,80 25,79 0,00 0,00 0,00 66,20 34,13 1,48 0,81 
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fH,m 1,00 1,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, ηH,gn 

0,94 0,97 0,76 0,54 0,04 -0,31 -0,34 -0,39 0,02 0,48 0,87 0,95 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 
ηH,gn•QH,gn kWh/m-c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej przez wentylację w 
miesiącu Qv,e=10-3•Hve•(θi-θe)•tM 
kWh/m-c 

2686 3020 1795 1244 97 -748 -858 -964 32 1010 204
5 

2644 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr 
+ Qv,e kWh/m-c 

3908 4394 2611 1810 141 -
1088 

-
1248 

-
1402 

47 1469 297
5 

3846 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok 5005,7 

 

Budynek PORD 

Zestawienie stref 

Numer 
strefy 

Nazwa strefy Af V θi 
Zapotrzebowanie na 
ciepło QH,nd 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Strefa O1 212,34 713,08 12,7 5005,71 

Całkowite zapotrzebowanie strefy ΣQH,nd [kWh/rok] 5005,71 

 

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Budynek PORD 

Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kJ/(kg•K) 

Gęstość wody, ρW 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, θW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, θO 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kR 0,70 - 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 212,34 m 2 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW 0,35 dm3/(m2•dzień) 

Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 994,52 kWh/rok 
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5) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

Budynek PORD 

Nazwa źródła Kotłownia gazowa 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny 

Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QH,nd 5005,71 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Kotły gazowe kondensacyjne (70/55oC) o mocy 
nominalnej do 50kW 

Sprawność wytwarzania ηH,g 0,91 - 

Wybrany wariant regulacji 

Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji centralnej i 
miejscowej z zaworem termostatycznym o 
działaniu proporcjonalnym z zakresem 
proporcjonalności P-1K 

Sprawność regulacji ηH,e 0,89 - 

Wybrany wariant przesyłu 

C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku z 
zaizolowanymi przewodami, armaturą i 
urządzeniami, które są zainstalowane w 
przestrzeni ogrzewanej 

Sprawność przesyłu ηH,d 0,96 - 

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepła 

Sprawność akumulacji ηH,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot 0,78 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 169,59 kWh/rok 
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6) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

Budynek PORD 

Nazwa źródła Kotłownia gazowa 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny 

Współczynnik WW 1,10 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QW,nd 994,52 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym 
lub olejem opałowym lekkim, o mocy do 50 kW 

Sprawność wytwarzania ηW,g 0,85 - 

Wybrany wariant przesyłu Miejscowe podgrzewanie wody, system bez 
obiegów cyrkulacyjnych 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody 
Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach 
poboru 

Sprawność przesyłu ηW,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji 
System przygotowania ciepłej wody użytkowej 
bez zasobnika ciepłej wody użytkowej 

Sprawność akumulacji ηW,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot 0,85 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok 
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7) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 

Budynek PORD 

Nazwa źródła Oświetlenie 

Nr źródła 1 - 

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Współczynnik WL 3,00  

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa El,i% 2889,96 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 248,92 m2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 2250,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 250,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie 

Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 

Wpływ nieobecności pracowników FO 0,80 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie Tak 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 0,90 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok 

 

Nazwa źródła Oswietlenie garażu 

Nr źródła 2 - 

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Współczynnik WL 3,00  

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa El,i% 659,76 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 92,06 m2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 1800,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie 

Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 

Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie Nie 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok 
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8) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 

Budynek PORD 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QU,H QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Kotłownia gazowa 5005,71 6438,18 7590,78 

Suma 5005,71 6438,18 7590,78 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QU,W QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Kotłownia gazowa 994,52 1170,03 1287,03 

Suma 994,52 1170,03 1287,03 

Oświetlenie wbudowane 

Nr źródła Nazwa źródła QU,L QK,L QP,L 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Oświetlenie - 2889,96 8669,88 

2 Oswietlenie garażu - 659,76 1979,29 

Suma - 3549,72 10649,17 

 

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 28,26 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 53,35 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 19526,98 kWh/rok 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af 

91,96 kWh/(m2•rok) 

 

Budynek referencyjny wg WT2021 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 212,34 m 2 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

EPH+W 45,00 kWh/(m 2•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
oświetlenia 

Δ EPL 50,00 kWh/(m 2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia 

EPmax 95,00 kWh/(m 2•rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

91,96 < 95,00 Warunek spełniony 
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9) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021 
 

 
 
Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród Tak   

Warunek EP < EPmax Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   

 

10) Bilans mocy 
 

Lp. System 
Zapotrzebowanie na 
energię pomocniczą 

końcową Epom [kWh/rok] 
Uwagi 

1 Ogrzewanie 169,59  
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29. UKŁAD KONSTRUKCJYJNY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
 

Budynek posiada dach z płyt żelbetowych gr. 12cm pokryty papą asfaltową. Nad częścią socjalną 
znajduje się dodatkowo strop żelbetowo-stalowy WPS gr. 12cm. Konstrukcja dachu oparta na 
ścianach nośnych gr. 38cm zewnętrznych oraz środkowej podłużnej ścianie nośnej, w części 
garażowej na żelbetowym podciągu. Układ konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian 
 

Izolacje cieplne 
 

Ściana fundamentowa - docieplenie, styropian wodoodporny EPS-P 200 gr.10cm w metodzie 
lekkiej mokrej  z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym silikatowym barwionym 
Ścian zewnętrznych – docieplenie, styropian EPS70 gr.20cm w metodzie lekkiej mokrej  z 
wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym silikatowym barwionym  
Stropodachu – docieplenie, styropian. EPS200 gr. 10cm, styropapa EPS200 gr. 10cm 
Posadzek na gruncie - styropian EPS100 gr. 15cm 
 

Izolacje przeciwwilgociowe: 
 

Pionowa ścian fundamentowych zewnętrznych – dwuskładnikowa grubowarstwowa izolacja 
bitumiczna  
Pozioma posadzki na gruncie – papa termozgrzewalna na chudym betonie  
 

30. ELEMENTY KONSTRUKCJYJNE – BUDYNEK ISTNIEJĄCY 
 

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej w układzie podłużnym ścian nośnych ze stropami 
jednokierunkowo zbrojonymi, stropem skośnym dachu i stropem żelbetowym nad częścią socjalną.   
 

Posadowienie – bezpośrednie na ławach fundamentowych betonowych szer. 50cm 

Ściany nośne nadziemia – murowane gr. 38cm, pustak żużlowo-betonowy 

Strop nad częścią socjalną – strop gęstożebrowy WPS gr. 12cm, belki stalowe nośne wypełnienie 

płyty żelbetowe  

Ściany działowe wewnętrzne – murowane gr. 12cm 

Dach – strop żelbetowy jednospadowy gr. 12cm, belki stalowe nośne 

Piony wentylacyjne i kominy – murowane z cegły pełnej  
 

31. DANE DO PROJEKTOWANIA 
• Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 
• Projekt budowlany część architektoniczna  
• Zalecenia i wytyczne Inwestora, 
• Polskie Normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego. 

PN-82/B-02000- Obciążenia budowli, 
PN-82/B-02001- Obciążenia stałe, 
PN-82/B-02003- Obciążenia zmienne i technologiczne, 
PN-77/B-02011- Obciążenia wiatrem, 
PN-80/B-02010- Obciążenia śniegiem, 
PN-86/B-02015- Obciążenia temperaturą 
PN-82/ B-02004- Obciążenia pojazdami 

Konstrukcje stalowe 
PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-B-032015:1998- Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami 
PN- B-06200: 1997- Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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Konstrukcje murowe 
PN-B-03002: 1999- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
PN-EN 206-1- Beton . Część I – Wymagania, właściwości , produkcja i zgodność“ 

Posadowienie budowli. 
PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
 

32. ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE  
 

- stal zbrojeniowa  A-IIIN (B500SP) 
    A-II (St50B) 
· Beton C12/15 – chudy beton 
· Beton C20/25 –słupy żelbetowe, rdzenie, wieńce żelbetowe 
 

33. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
 

Na konstrukcję obiektu działają obciążenia stałe od ciężaru własnego, obciążenia klimatyczne oraz 
obciążenia użytkowe.  
Obiekt położony jest w następujących strefach: 
III strefa obciążenia śniegiem 
I strefa obciążenia wiatrem 
Granica przemarzania gruntu wynosi 1,0 m 
Dane ogólne: 
• lokalizacja obiektu: Chojnice 
• nachylenie połaci dachu α = 4,3% 
OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM - III strefa - PN-80/B-02010/Az1 

DLA STROPODACHU PŁASKIEGO 
• współczynnik obciążenia  γf = 1.5 
• obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Qk = 1,2 kN/m2 
• współczynnik kształtu dachu dla całości stropodachu C1 =0.8 
 

 

 

 
 • zasięg worka śnieżnego Ls = 2 h => 5 m < Ls < 15 m Ls  = 2 x 0,8m => 1,6 m 

• współczynnik kształtu dachu w zasięgu worka śnieżnego C2 = (2*0,8)/1,2 =  1,4 => 1,3 

obciążenie powierzchniowe    

Sk = QkxC1 => Sk = 1,2 x 0,8 = 0,96 kN/m2   Dla stropodachu poza zasięgiem worka śnieżnego 
Sk = QkxC2 => Sk = 1,2 x 1,3 = 1,56 kN/m2   Dla stropodachu w  zasięgu worka śnieżnego 
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OBCIĄŻENIE WIATREM - I strefa 

• współczynnik obciążenia  γf = 1.5 
• obciążenie charakterystyczne wiatrem pk = qk Ce C β 
qk - charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk - 0,3 kN/m2 
Ce - współczynnik ekspozycji  A teren otwarty z nielicznymi przeszkodami  0,8    
Β – współczynnik działania porywów wiatru 1,8 
C - współczynnik aerodynamiczny: Połać nawietrzna Cz = 0,1; Połać zawietrzna Cz = -0,40  
 

Zestawienie obciążeń od stropodachu – część biurowa 

Obciążenia stałe: 
Char. Wsp. Oblicz. 

[kN/m2]  [kN/m2] 

- papa termozgrzewalna   (11kN/m3x 0,004m)*2 
- papa podkładowa  (11kN/m3x 0,002m) 
- płyty styropianowe   gr. 20cm (0,2kN/m3 x 0,20m) 
- folia paroizolacyjna polietylenowa (11kN/m3x 0,002m) 
- ciężar własny stropodachu skośnego gr. 12cm - (25kN/m2 x 0,12m) 
- ciężar własny stropodachu gr. 12cm - (25kN/m2 x 0,12m) 
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 

0,088 
0,022 
0,040 
0,022 
3,000 
3,000 
0,290 

1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 
1,2 
1,3 

0,114 
0,029 
0,052 
0,029 
3,600 
3,600 
0,370 

 Razem: 6,462  7,794 

Zestawienie obciążeń od stropodachu – część garażowa 

Obciążenia stałe: 
Char. Wsp. Oblicz. 

[kN/m2]  [kN/m2] 

- papa termozgrzewalna   (11kN/m3x 0,004m)*2 
- papa podkładowa  (11kN/m3x 0,002m) 
- płyty styropianowe   gr. 20cm (0,2kN/m3 x 0,20m) 
- folia paroizolacyjna polietylenowa (11kN/m3x 0,002m) 
- ciężar własny stropodachu skośnego gr. 12cm - (25kN/m2 x 0,12m) 
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 

0,088 
0,022 
0,040 
0,022 
3,000 
0,290 

1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 
1,3 

0,114 
0,029 
0,052 
0,029 
3,600 
0,370 

 Razem: 3,462  4,194 

 

Zestawienie obciążeń zmiennych dla stropodachu 

Obciążenia zmienne 
Char. Wsp. Oblicz. 

[kN/m2]  [kN/m2] 

- obciążenie użytkowe (technologiczne) 
- obciążenie śniegiem – (strefa III, na m2 rzutu dachu) 1,2kN/m2 x 0,8 
- obciążenie śniegiem – (zasięg worka śnieżnego)  
- obciążenie wiatrem – (strefa I, teren „A”) WARIANT I 
Połać nawietrzna pk=0,30*0,8*0,1*1,8 
Połać zawietrzna pk=0,30*0,8*-0,40*1,8 

0,400 
0,960 
1,560 

 
0,040 
0,173 

1,4 
1,5 
1,5 

 
1,5 
1,5 

0,560 
1,440 
2,340 

 
0,060 
0,230 

 

OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH: 

ARCHIWUM –5,0 kN/m2 
PRZESTRZENIE KOMUNIKACYJNE – 2,5 kN/m2 

POKOJE BIUROWE I ADMINISTRACYJNE, SALE LEKCYJNE – 2,0 kN/m2 

POMIESZCZENIA SANITARNE – 1,5 kN/m2 
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Zestawienie obciążeń od ściany wewnętrznej gr. 12 cm z bloczka silikatowego: 

Obciążenia stałe: 
Char. Wsp. Oblicz. 

[kN/m2]  [kN/m2] 

- ciężar własny muru z bloczka silikatowego  (22 kN/m3 x 0,12m) 
- obustronny tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (2x19kN/m2 x 0.015m) 

2,64 
0,58 

1,1 
1,3 

2,90 
0,75 

 Razem: 3,22  3,65 
 

Zestawienie obciążeń od ściany zewnętrznej: 

Obciążenia stałe: 
Char. Wsp. Oblicz. 

[kN/m2]  [kN/m2] 

- styropian gr. 20cm - (0,20kN/m3 x 0,20m) 
- zaprawa klejowa + siatka zbrojąca  
- ciężar własny muru, pustak żużlowo-betonowy (19 kN/m3 x 0,25m) 
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 

0,04 
0,25 
4,75 
0,29 

1,2 
1,3 
1,1 
1,3 

0,05 
0,32 
5,22 
0,37 

 Razem: 5,33  5,96 

Zestawienie obciążeń dla belek okiennych – część biurowa 

Obciążenia stałe: 
Char. Wsp. Oblicz. 

[kN/mb]  [kN/mb] 

- Obc. od stropodachu 6,46 kN/m2 x 2,50m 
- obc. ściany zewnętrznej 5,33kN/m2 x 2,00m 
- obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,18x0,20mx1,0m] 
- Obc. użytkowe i śniegiem 1,36 kN/m2 x 2,50m 

16,15 
10,66 
0,90 
3,40 

1,1 
1,1 
1,1 
1,5 

17,76 
11,73 
0,99 
5,10 

 Razem: 31,11  35,58 

Zestawienie obciążeń dla belek - ściana nośna wewnętrzna – część biurowa 

Obciążenia stałe: 
Char. Wsp. Oblicz. 

[kN/mb]  [kN/mb] 

- Obc. od stropodachu 6,46 kN/m2 x 5,0m 
- obc. ściany zewnętrznej 5,33kN/m2 x 1,10m 
- Obc. użytkowe i śniegiem 1,36 kN/m2 x 5,0m 

32,30 
5,86 
6,80 

1,1 
1,1 
1,5 

35,53 
6,45 

10,20 
 Razem: 44,96  52,18 

Zestawienie obciążeń dla belek okiennych – część garażowa 

Obciążenia stałe: 
Char. Wsp. Oblicz. 

[kN/mb]  [kN/mb] 

- Obc. od stropodachu 3,46 kN/m2 x 2,50m 
- obc. ściany zewnętrznej 5,33kN/m2 x 1,40m 
- Obc. użytkowe i śniegiem 1,36 kN/m2 x 2,50m 

8,65 
7,46 
3,40 

1,1 
1,1 
1,5 

9,52 
8,21 
5,10 

 Razem: 19,51  22,83 
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34. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI W BUDYNKU  
 

Projektowane ściany działowe w budynkach istniejących: 

 Ściany działowe zaprojektowano z bloczków silikatowych gr. 12 cm, wytrzymałości na zaprawie 
cienkowarstwowej klejącej. 

 

Projektowane nadproża w budynkach istniejących nad projektowanymi otworami okiennymi i 

drzwiowymi: 

 Belki projektuje się jako stalowe o przekrojach wg rysunków 

Technologia oraz kolejność prac przy montażu nadproży stalowych oraz wykonaniu 
otworów w ścianach 

W ścianach nośnych otwory można wykonać po wcześniejszym zabezpieczeniu konstrukcji przez 
montaż nadproży stalowych. Nadproża stalowe zaprojektowano w postaci belek zespolonych, 
składających się z dwóch profili walcowanych połączonych śrubami. Nadproża zaprojektowano 
przy założeniu, że zostaną one wykonane w ścianach murowanych. Nie dopuszcza się wykonania 
nadproży oraz jakiejkolwiek ingerencji w główną konstrukcję szkieletową (podciągi, belki, słupy) 
powodującej jej osłabienia lub zmianę układu statycznego.  

Kolejność prac przy montażu nadproży stalowych: 
 

1. Przygotowanie stalowych belek nadprożowych. Każda z belek składa się z kilku profili stalowych, 
które po osadzeniu w murze zostaną zespolone w jedną belkę przez połączenia śrubowe. 
2. Zabezpieczenie części stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu 
przewidzianych nowoprojektowanych nadproży stalowych. Zastosowane stemple powinny mieć 
minimalną nośność 20kN a ich rozstaw nie powinien być większy niż 1m. Odległość od lica ściany 
demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekraczać 60cm. 
3. Jeśli po wykonaniu odkrywek górna część ściany jest skruszona, zniszczona bądź wykazuje 
oznaki korozji należy fragment ściany pod bezpośrednie ułożenie belek wykuć, a następnie 
przemurować z cegły pełnej na zaprawie cementowej na wysokość min. 4 warstw cegieł. Prace 
należy przeprowadzić etapowo dla strony wewnętrznej i zewnętrznej ściany. 
4. Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony ściany nośnej na głębokość ½ grubości ściany. W 
następnej kolejności należy wykonać podlewki grubości ok. 5cm na murze pod oparcie obu końców 
belek. 
5. Osadzenie pierwszego z profili. Należy zagwarantować min. 20 cm długość oparcia belki 
stalowej na murze. 
6. Wyklinowanie i wypełnienie przestrzeni między profilami a ścianą „silną” zaprawą cementową - 
szybkowiążącą, najlepiej typu gotowego np firmy ATLAS, CERESIT lub równoważne. 
7. Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez zaprawę wykucie bruzdy i wykonanie podlewki 
od drugiej strony ściany w celu umieszczenia drugiego profilu. 
8. Połączenie ze sobą  belek śrubami M20 tworząc zespoloną belkę nadprożową. Minimalna ilość 
śrub 3szt, lub maksymalny rozstaw między śrubami 80cm.  
9. Wypełnienie przestrzeni między powstałą belką, a pozostałą częścią ściany nad nią „silną” 
zaprawą cementową – jw. 
10. Po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości (min. tydzień lub wg zaleceń 
producenta) można przystąpić do rozebrania ścian murowanych pod projektowany otwór. Wszelkie 
prace wyburzeniowe powinny być wykonywane elektronarzędziami. 
11. Nie dopuszcza się wykonywania jednocześnie dwóch sąsiadujących ze sobą nadproży. 
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Wieńce żelbetowe: 

Wykonane z betonu C25/30 (B30), zbrojone górą i dołem prętami, 4Ø12 ze stali AIIIN, ze 
strzemionami z prętów Ø6 ze stali AII w rozstawie, co 25cm. Zbrojenie wieńców-belek konstruować 
jako ciągłe na całej długości ścian. 

Słupy żelbetowe: 

Słupy żelbetowe z betonu C25/30 (B30), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP) oraz 
strzemionami ze stali żebrowanej A-II (St50B) wg. rysunków zbrojenia słupów. 
 
35. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE KONSTRUKCJI 

Ochronę przeciwpożarową konstrukcji żelbetowych zapewnia grubość otuliny prętów zbrojenia 
właściwa dla danej kategorii zagrożenia pożarowego oraz minimalne gabaryty poszczególnych 
elementów żelbetowych.  
 

36. WARUNKI WYKONAWSTWA 
 

Warunki ogólne 

Wykonywanie robót powinno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” tom I-IV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim normom oraz zaleceniom 
producenta. Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia potwierdzone znakiem „B” (Rozporządzenie MSWiA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 
poz.728) 
 

 Warunki BHP i ppoż. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi 
budownictwa. Pracownicy powinni być przeszkoleni, a nadzór prowadzić osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia. W szczególności należy zwrócić uwagę na prace na wysokości 
wymagające odpowiednich rusztowań, sprzętu ochrony osobistej. Wszelkie prace należy 
wykonywać zachowując szczególną ostrożność i przestrzegając przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Należy się stosować do wymagań właściciela obiektu oraz państwowych służb 
nadzoru budowlanego. 
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37. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI 
 

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 2XHEA180 NADPROZA OKIENNE - CZĘŚĆ BIUROWA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:        
PRĘT:   1  Pręt_1 PUNKT:   1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   2 SGN  1*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     STAL St3S  
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     2 HEA 180 
h=17.1 cm      
b=38.0 cm  Ay=68.40 cm2  Az=20.52 cm2  Ax=90.60 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=5020.00 cm4  Iz=10910.00 cm4  Ix=29.80 cm4  
tf=0.9 cm  Wely=587.13 cm3  Welz=574.21 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
        
      
     Vz = 31.01 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1    Vrz = 255.88 kN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Vz/Vrz = 0.12 < 1.00   (53) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
2XHEA 180 NADPROŻE OKIENNE W SALI EGZAMINACYJNEJ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:        
PRĘT:   1  Pręt_1 PUNKT:   2 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 1.65 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   2 SGN  1*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     STAL St3S  
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     2 HEA 180 
h=17.1 cm      
b=38.0 cm  Ay=68.40 cm2  Az=20.52 cm2  Ax=90.60 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=5020.00 cm4  Iz=10910.00 cm4  Ix=29.80 cm4  
tf=0.9 cm  Wely=587.13 cm3  Welz=574.21 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
   My = 56.29 kN*m     
  Mry = 126.23 kN*m    
  Mry_v = 126.23 kN*m    
KLASA PRZEKROJU = 1     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
My/(fiL*Mry) = 56.29/(1.00*126.23) = 0.45 < 1.00  (52) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
2XHEA180 NADPROŻE W POMIESZCZENIU POCZEKALNI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:        
PRĘT:   1  Pręt_1 PUNKT:   2 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 1.10 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   2 SGN  1*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     STAL St3S  
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     2 HEA 180 
h=17.1 cm      
b=38.0 cm  Ay=68.40 cm2  Az=20.52 cm2  Ax=90.60 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=5020.00 cm4  Iz=10910.00 cm4  Ix=29.80 cm4  
tf=0.9 cm  Wely=587.13 cm3  Welz=574.21 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
   My = 35.91 kN*m     
  Mry = 126.23 kN*m    
  Mry_v = 126.23 kN*m    
KLASA PRZEKROJU = 1     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
My/(fiL*Mry) = 35.91/(1.00*126.23) = 0.28 < 1.00  (52) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
2XHEA180 NADPROŻE BRAMOWE W POMIESZCZENIU GARAŻU 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:        
PRĘT:   1  Pręt_1 PUNKT:   2 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 1.50 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   2 SGN  1*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     STAL St3S  
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     2 HEA 180 
h=17.1 cm      
b=38.0 cm  Ay=68.40 cm2  Az=20.52 cm2  Ax=90.60 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=5020.00 cm4  Iz=10910.00 cm4  Ix=29.80 cm4  
tf=0.9 cm  Wely=587.13 cm3  Welz=574.21 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
   My = 29.55 kN*m     
  Mry = 126.23 kN*m    
  Mry_v = 126.23 kN*m    
KLASA PRZEKROJU = 1     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
My/(fiL*Mry) = 29.55/(1.00*126.23) = 0.23 < 1.00  (52) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

44   

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
2XHEA180 NADPROŻE BRAMOWE W POMIESZCZENIU GARAŻU L=350 cm 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:        
PRĘT:   1  Pręt_1 PUNKT:   2 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 1.75 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   2 SGN  1*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     STAL St3S  
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     2 HEA 180 
h=17.1 cm      
b=38.0 cm  Ay=68.40 cm2  Az=20.52 cm2  Ax=90.60 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=5020.00 cm4  Iz=10910.00 cm4  Ix=29.80 cm4  
tf=0.9 cm  Wely=587.13 cm3  Welz=574.21 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
   My = 40.23 kN*m     
  Mry = 126.23 kN*m    
  Mry_v = 126.23 kN*m    
KLASA PRZEKROJU = 1     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
My/(fiL*Mry) = 40.23/(1.00*126.23) = 0.32 < 1.00  (52) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
2XIPE 220 NADPROZE W POMIESZCZENIU GARAŻU 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:        
PRĘT:   1  Pręt_1 PUNKT:   2 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 0.67 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   2 SGN  1*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     STAL St3S  
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     2 IPE 220 
h=22.0 cm      
b=31.0 cm  Ay=40.48 cm2  Az=25.96 cm2  Ax=66.80 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=5540.00 cm4  Iz=7090.00 cm4  Ix=18.20 cm4  
tf=0.9 cm  Wely=503.64 cm3  Welz=457.42 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
   My = 4.57 kN*m     
  Mry = 108.28 kN*m    
  Mry_v = 108.28 kN*m    
KLASA PRZEKROJU = 1     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
My/(fiL*Mry) = 4.57/(1.00*108.28) = 0.04 < 1.00  (52) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
 
 
 
 


