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II.  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

A.  Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji   

Przedmiotem  inwestycji  jest  przebudowa  z  rozbudową  budynku  Urzędu  Gminy  z  infrastrukturą  

dla:

         Inwestor:     Gmina Święciechowa

                             ul. Ułańska 4; 64-115 Święciechowa       

                        działka nr ewid. 85/1 w Święciechowie.

2.  Istniejący stan  zagospodarowania 

Działka objęta opracowaniem zlokalizowana jest w Święciechowie przy ulicy Ułańskiej 4, nieopodal

rynku.  Przedmiotowy teren  opracowania  ma  kształt  nieregularnego  prostokąta  o  wymiarach  około

11,80x23,50 m. Działka otoczona jest od strony północnej ulicą (Ułańska) oraz zabudowanymi dział-

kami z pozostałych stron (granic) działki.  Działka zabudowana jest  w części centralnej  budynkiem

Urzędu Gminy (zlokalizowany w granicy północnej działki) oraz budynkiem magazynowo-gospodar-

czym zlokalizowanym w granicy południowej działki. Działka posiada dojścia komunikacyjne z ulicy

Ułańskiej oraz dojście z dojazdem z ulicy Kopernika poprzez działki nr ewid. 90; 85/2 (działki Inwe-

stora).  Teren działki pomiędzy budynkami jest utwardzony chodnikiem. Brak zieleni.  

Uzbrojenie terenu obejmuje przyłącze wody bieżącej, kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjne

oraz napowietrzne przyłącze energii elektrycznej. 

Teren jest płaski, bez przeszkód terenowych. Działka nie znajduje się na terenach szkód górniczych i

jest objęta ochroną konserwatora zabytków. 

3.  Projektowane zagospodarowanie działki

Opracowanie zamienne nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu. 

Projektowane zmiany obejmują układ wewnętrzny budynku i nie wprowadzają zmian w układzie ko-

munikacji zewnętrznej, powierzchni zabudowy bądź elementów charakterystycznych zagospodarowa-

nia terenu. 

Sposób zagospodarowania działki określa decyzja o warunkach zabudowy nr  ZP.6730.52.2013 wyda-

ną przez Wójta Gminy Święciechowa w dniu 22.07.2013.  
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4.  Zestawienie powierzchni

4.1. Dane budynku objętego opracowaniem   - po rozbudowie

       pow. zabudowy                                     -   216,08 m²

pow. użytkowa ogółem                         -   389,84 m²  

       kubatura                                                - 2214,41 m³  

     4.2. Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m2) procent zajętej powierzchni (%)

powierzchnia zabudowy 216,08 76,60

teren utwardzony 37,18 13,20

teren zielony 28,74 10,20

razem 282,00 100,0

5.  Sieci zewnętrzne

Bez zmian – wg opracowania pierwotnego.

6.  Sposób i zakres oddziaływania  inwestycji na otoczenie 

6.1. Zagrożenie dla atmosfery nie występuje.

6.2. Zagrożenie dla wód gruntowych nie występuje.

     6.3.Uciążliwość ze względu na hałas nie występuje.  

                                                                                                      opracował:
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III. OPIS  BUDOWLANY

do projektu zamiennego przebudowy z rozbudową budynku Urzędu Gminy realizowanego przez 

Gminę Święciechowa na działce nr ewid. 85/1 w Święciechowie przy ulicy Ułańskiej 4:

A. Opis  techniczny

1.  Opis budynku

Opracowanie zamienne wprowadza zmiany w układzie komunikacyjnym dobudówki klatki schodowej.

W związku z planowanym przez Inwestora, większym zakresem przebudowy budynku magazynowo-

-gospodarczego (wg odrębnego opracowania) konieczne jest przeprojektowanie dobudówki, która sta-

nowi jednocześnie łącznik pomiędzy obiema częściami budynku. Zmiany obejmują poziom parteru,

gdzie część powierzchni użytkowej zostanie przeznaczona na powierzchnie gospodarcze i komunika-

cyjne, włączone w przyszłości do powierzchni drugiej części budynku. Obniżono poziom posadzek o

85,0 cm względem głównego poziomu ±0,00. Odwrócono również układ głównej klatki schodowej po-

przez zmianę kierunku poszczególnych biegów. Biegi zostały również nieznacznie poszerzone. Opra-

cowanie nie wprowadza zmian w komunikacji zewnętrznej, elewacjach i kubaturze tej części budynku.

2. Program użytkowy               

1. Powierzchnia zabudowy:                           -   216,08 m2                          

2. Powierzchnia użytkowa ogółem:               -   389,84 m2                            

3. Kubatura budynku:                                     - 2214,41 m3                            

3. Warunki geotechniczne posadowienia budynku 

Pierwsza kategoria geotechniczna – budynek  trójkondygnacyjny

Proste warunki gruntowe – występują poziome warstwy gruntów jednorodnych, (piaski średnioziarni-

ste). Poziom wody gruntowej występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia budynku.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia podczas robót fundamentowych istnienia warstw nienośnych lub

wody nachodzącej do wykopu należy przerwać pracę i skontaktować się z Projektantem. 

4. Dane konstrukcyjno-materiałowe

- fundamenty:
Pod projektowane ściany budynku należy wykonać fundamenty żelbetowe zgodnie z opisem elemen-
tów konstrukcyjnych.

- ściany fundamentowe:
Zaprojektowano ściany  grubości 24,0 cm, wykonane z bloczków betonowych M-6 na zaprawie ce-
mentowej M10. Ściany są warstwowe, izolowane.
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-izolacje przeciwwilgociowe poziome:
Wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, na gorąco.

-izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
Mury fundamentowe izolować poprzez nałożenie na orapowane i wyrównane powierzchnie podwójnej
warstwy Eurolanu 3K oraz zestawu membran wg systemie Fondaline. 

-izolacja przeciwwilgociowa dachu:
Pokrycie – membrana dachowa.

- podłogi i posadzki:
Wykonać wg rysunków i przekrojów oraz opisu pomieszczeń zawartego na rzutach. Generalnie zasto-
sowano posadzki betonowe, izolowane przeciwwilgociowo folią. Posadzka jest ocieplona styropianem.

 - ściany zewnętrzne:
Wykonać od punktu –0,10/-0,95 m z bloczków Silka E24, na zaprawie klejowej. Grubość ścian no-
śnych – 24,0 cm. Ściany są dwuwarstwowe, ocieplone styropianem.

- ściany wewnętrzne:
Wykonać od punktu –0,10/-0,19 m z bloczków Silka E24 oraz E12, na zaprawie klejowej. Grubość
ścian – 24,0, 12,0 cm. 

- wentylacja:
W części objętej opracowaniem przewiduje się wykonanie wentylacji wywiewnej grawitacyjnej. Przy
doborze urządzeń wentylacyjnych przyjęto 2-4-krotną wymianę powietrza. W drzwiach pomieszczeń
wilgotnych zastosować kratki nawiewne. W celu zapewnienia wentylacji pomieszczeń zaleca się mon-
taż nawiewników higrosterowanych w stolarce PCV. 

-dach:
Nad główną częścią rozbudowy budynku zaprojektowano dach dwuspadowy o nachyleniu połaci wy-
noszącym 3,0%; 1,720, pokryty membraną dachową. Elementy nośne dachu w formie blachy trapezo-
wej. 

-rury i rynny spustowe:
Wykonać z rur PCV lub blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm.
Zastosowano koryta spływowe oraz rury spustowe o średnicy 100 mm.

-tynki:
Wykonać jako cem-wap., szpachlowane (wewnętrzne) i mineralne (zewnętrzne). 

-nadproża:
Wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i opisem. Przewidziano nadproża prefabrykowane, 
typu L-19. 

-stolarka:
Okienna – PCV i ALU, podwójnie szklona szybą zespoloną U=1.0,
Drzwiowa – stalowa, alu, pcv i drewniana,
Wymiary i zestawienie stolarki podano na rys. Zestawienie stolarki. Ostatecznych pomiarów okien i 
drzwi należy dokonać po zakończeniu prac murarskich. 

- parapety okienne:
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Wewnętrzne – PCV.
Zewnętrzne – z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm.

-opierzenia:
Wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, grubości 0,55 mm.

-opaska wokół budynku:
Wykonać o szerokości 50,0 cm, z kostki brukowej , płytek chodnikowych, kostki chodnikowej na pod-
sypce piaskowej.

-instalacje budynku:
- elektryczna – wg odrębnego opracowania branżowego – opracowanie zamienne,
- wodna – wg pierwotnego odrębnego opracowania branżowego,
- kanalizacja –  wg pierwotnego odrębnego opracowania branżowego,
- ogrzewanie budynku – wg stanu obecnego.

Zaprojektowane w pomieszczeniu gospodarczym przybory wody oraz kanalizacja sanitarna zostaną ob-
jęte opracowaniem branżowym w opracowaniu obejmującym przebudowę budynku magazynowo-go-
spodarczego.

5. Opis elementów  konstrukcyjno – materiałowych

- ławy fundamentowe:
Ławy fundamentowe części projektowanej i objętej zmianą pozwolenia na budowę, posadowione na
poziomie –1,40/-1,70/-2,00/-1,65/-1,95 m od punktu zerowego i około –1,10-1,70 m poniżej poziomu
terenu przyjęto jako schodkowe, żelbetowe z betonu B20 (C16/20) o szerokości 60,0 cm i wysokości
40,0 cm. Zbrojenie ław stanowi wkładka stalowa z 6 prętów 12 (A-III 34GS) ze strzemionami 8 co
30,0 cm (A-0). Pod ławą przewidziano 10,0 cm warstwy podbetonu (B-10). Elementy betonować beto-
nem klasy B20 (C16/20). Otulenie wkładek zbrojenia 5,0 cm. Elementy fundamentowe izolować po
oczyszczeniu z zanieczyszczeń warstwami bitumicznymi w postaci Eurolan 3K. 
Zaprojektowano ławy fundamentowe pod ściany schodów i podjazdów o przekroju 25,0x40,0 cm posa-
dowione  na  poziomie  -1,20/-1.95  m.  Elementy  betonować  betonem klasy  B20  (C16/20).  Otulenie
wkładek zbrojenia 5,0 cm.

Budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

- ściany zewnętrzne:
Ściany fundamentowe części projektowanej do punktu –0,95/-0,10 m przyjęto jako wykonane z blocz-
ków M-6 na zaprawie cementowej M10 o grubości 24,0 cm (4-8 warstw bloczków 14x24x38 cm).
Ściany fundamentowe są  izolowane  styropianem hydrofobizowanym produkcji  TermoOrganika  SI-
LVER-fundament grubości 6,0 cm. Izolację przeciwwilgociową stanowią warstwy Eurolan 3K oraz
kubełkowej membrany izolacyjnej Fondaline. Z zewnątrz, ściany fundamentowe należy obsypać za-
sypką filtrującą oraz zabezpieczyć przed działaniem wód gruntowych drenażem opaskowym. W przy-
padku stwierdzenia nachodzącej do wykopów wody gruntowej ściany fundamentowe należy dodatko-
wo zabezpieczyć warstwą masy Superflex-10 o grubości 3 mm. Izolację poziomą stanowią dwie war-
stwy  papy asfaltowej na lepiku ułożone na ostatniej warstwie bloczków. 
Ściany zewnętrzne części projektowanej od poziomu –0,95/-0,10 m zaprojektowano jako dwuwarstwo-
we, z bloczków Silka E24 na zaprawie klejowej. Grubość ścian 36,0 cm. Ściany składają się z warstwy
nośnej grubości 24,0 cm (bloczki Silka), warstwy izolacji  termicznej  ze styropianu standard-fasada
produkcji TermoOrganika o grubości 12,0 cm, warstw wykończeniowych w postaci tynków cem-wap.
szpachlowanych wewnętrznych i zewnętrznego tynku mineralnego na siatce (wg systemu Platinum). 
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Ściany zewnętrzne należy wykonać z bloczków Silka E24 – 15,0 MPa z fd=2,40 MPa.

- ściany wewnętrzne:
Ściany części projektowanej do punktu –0,95/-0,10 m przyjęto jako wykonane z bloczków M-6 na za-
prawie cementowej M10 o grubości 24,0 cm.  Ściany fundamentowe są izolowane wg opisu powyżej
oraz tylko warstwami Eurolan 3K. Ściany wewnętrzne od poziomu -0,10/-0,19 m  zaprojektowano  z
bloczków Silka E12, E24, na zaprawie klejowej. Grubości ścian 12,0, 24,0 cm. Wykończenie ścian wy-
konać w postaci warstw szpachlowanego tynku wewnętrznego. 

Ściany wewnętrzne nośne należy wykonać z bloczków Silka E24 – 15,0 MPa z fd=2,40 MPa,  ściany
działowe kondygnacji wykonać z bloczków E12 – 15,0 MPa z fd=2,40. 

- wieńce:
Wieńce przyjęto jako żelbetowe z betonu B20 (C16/20). Zbrojenie stanowi wkładka stalowa – 4 pręty
10 i  12 (A-III 34GS) i strzemiona 6 (A-0). Szerokość wieńcy wynosi 24,0 cm , wysokość – 24,0
cm. Wieńce wykonać na poziomach określonych na przekrojach. Pod wszystkie wieńce ułożyć war-
stwy wyrównawcze z  cegły pełnej klasy 15 MPa. 

- rdzenie żelbetowe:
Zaprojektowano  rdzenie  żelbetowe  do  wzmocnienia  ścian,  przyjęte  jako  żelbetowe  z  betonu  B20
(C16/20). Zbrojenie stanowi wkładka stalowa – 4/6 pręty 12/10 (A-III 34GS) i strzemiona 6/8 (A-0).
Przekrój rdzeni przyjęto o wymiarach 24,0x38,0 cm. Rdzenie wykonać jako łączniki pomiędzy ławami
żelbetowymi (wypuszczone startery rdzeni) oraz wieńcami pośrednimi i dachowymi. 

- strop:
Wypełnienie po zdemontowanej klatce schodowej wykonać z belek drewnianych o przekrojach 10x18 i
12x18 cm kotwionych do ścian murowanych oraz elementów stropu poprzez łączniki ciesielskie. Po-
krycie stropu wykonać z płyt OSB3 o grubości 25 mm. Od dołu sufit zabudować jako podwieszany w
klasie REI60 wg opisów szczegółowych. Drewno klasy C24. Konserwacja elementów drewnianych
preparatem Fobos M-3 metodą zanurzeniową. W trakcie realizacji istniejący strop należy podstemplo-
wać niwelując ewentualne ugięcia istniejących belek.  

- strop podwieszany:
Nad pomieszczeniem klatki schodowej zaprojektowano sufit podwieszany, panelowy typu ArmStrong. 
Przewidzieć włazy kontrolne w każdej części poddasza. Nad pomieszczeniami o dużej wilgotności na-
leży zamontować płyty o zwiększonej odporności na wilgoć. Przy doborze sposobu i ilości wymaga-
nych podwieszeń i punktów montażowych sufitu należy kierować się wytycznymi producenta. Należy
przewidzieć wykonanie wentylacji przestrzeni między dachowej w ilości dwóch wymian na godzinę.  
Istniejące stropy drewniane należy zabezpieczyć przeciwpożarowo w klasie REI 60. Należy podwiesić
sufit na profilach CD60 i wieszakach ES do istniejącej części stropu i zabudować go wsadem z wełny
mineralnej o gęstości > 50 kg/m3 o grubości 5,0 cm oraz zabudować płytą GKF o grubości 12,5 mm w
ilości 2 warstw. Należy stosować wytyczne ITB oraz wymogi ogólne i certyfikowane rozwiązania sys-
temowe.  

- nadproża:
Nadproża nad otworami okiennymi, drzwiowymi wykonać z prefabrykowanych belek żelbetowych L-
19 (N) w ilości i długościach określonych na rysunkach. Pod wszystkie nadproża ułożyć warstwy wy-
równawcze z cegły pełnej (min. 1 warstwa). Przy określeniu wysokości posadowienia nadproży nie
uwzględniono wysokości puszek roletowych stolarki zewnętrznej. 
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- elementy konstrukcyjne:
Zaprojektowano czterobiegową, żelbetową klatkę schodową (poz.SZ1) o grubościach płyt biegu wyno-
szących 15,0 cm, grubościach płyt spocznika pośredniego wynoszącym 19,0 cm i grubościach płyt spo-
cznika stropowego o grubości 24,0 cm. Elementy wykonane z betonu B25 (C20/25). Zbrojenie stanowi
wkładka stalowa z prętów 10/12 (A-III 34GS) i prętów rozdzielczych oraz strzemion  6  i 8 (A-0).
Wysokość posadowienia określono na rzutach konstrukcyjnych. Wskazane płyty spoczników zespalać
ze zbrojeniem wieńcy pośrednich. Dobór otuliny także do wymaganego poziomu zabezpieczenia p.poż.

- konstrukcja i pokrycie dachu:
Konstrukcję dachu części projektowanej klatki  schodowej należy wykonać w postaci jednoprzęsło-
wych arkuszy blachy stalowej T135x0,75 mm w układzie pozytyw, kotwionej do wieńcy żelbetowych.
Na warstwach nośnych ułożyć warstwy izolacyjne oraz twardą wełnę mineralną o grubości 15 cm. Na-
stępnie ułożyć kliny spadkowe w układzie dwupsadkowym, do wewnątrz ze spadkiem na poziomie
3%. Pokryć membraną dachową.  
Przy doborze i rozmieszczeniu łączników oraz szczegółowych rozwiązaniach detali połaci należy sto-
sować wytyczne producenta sytemu.

- posadzki warstwowe:
Posadzki wykonać jako betonowe, warstwowe. Warstwy nośne wykonać z zagęszczonego żwiru o wy-
sokości 20 cm przekrytego warstwą podbetonu B10 o grubości 10 cm. Pierwsza warstwę izolacji wy-
konać z folii PE 0,20. Następną warstwę stanowi izolacja termiczna – styropian TermoOrganika Stan-
dard o grubości 10,0 cm (nośność 1600 kg/m2). Nad warstwą izolacyjną ułożyć folię PE 0,20 i wyko-
nać płytę posadzkową. Płytę posadzkową  wykonać z betonu B20 (C16/20) o grubości 8 cm. Płytę
zbroić siatką stalową 10x10-6, A-0. Płytę wykończyć wg opisu pomieszczenia.

- wytyczne wykonania elementów żelbetowych:
Do wykonania elementów żelbetowych należy zastosować beton spełniający wymagania pracy w śro-
dowisku klasy XA2. Zaleca się stosowanie plastyfikatorów zapewniające przy założonym W/C konsy-
stencję odpowiednią do szczelnego wypełnienia deskowań. Zagęszczenie mieszanki betonowej mecha-
nicznie, wibratorami wgłębnymi lub powierzchniowymi. W okresach podwyższonych temperatur i sil-
nego nasłonecznienia powierzchnie betonu zabezpieczać poprzez przekrycie folią, matami jutowymi 
lub bawełnianymi. Należy zapewnić odpowiedni poziom wilgotności dojrzewającego betonu. Świeży 
beton należy chronić przed silnym działaniem deszczu. 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów żelbetowych zapewnione będzie poprzez dobór grubości
otulin oraz zabudowę elementów materiałami ogniochronnymi. 

6. Roboty wykończeniowe

szpachlowanie – ściany i sufity po montażu i wytynkowaniu wyrównać gładzią szpachlową i zeszlifo-
wać do uzyskania gładkiej powierzchni,
malowanie – ściany pomalować farbami do użytku wewnętrznego, elewację zewnętrzną wykonać z
tynku mineralnego i pomalować farbami do użytku zewnętrznego Caparol.

7. Warunki p.poż 

- przeznaczenie obiektu - ZL ;
- powierzchnia użytkowa 389,84 m²;
- wysokość 11,35 m – budynek niski (N) ;
-liczba kondygnacji nadziemnych – 3;
-kategoria zagrożenia ludzi ZL III;
-brak zagrożenia wybuchem;
-klasa odporności pożarowej „C”;
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-dojazd pożarowy drogą publiczną (6,0 m szerokości);
- hydrant zewnętrzny usytuowany na ulicy Ułańskiej;
-jedna strefa pożarowa z wyjściem ewakuacyjnym (główna klatka schodowa);
-pokrycie dachu NRO;
-klasa odporności ogniowej elementów budynku R60 dla konstrukcji głównej; REI60 dla stropu; EI30
dla ścian zewnętrznych.

8. Świadectwo charakterystyki energetycznej

Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem o przeznaczeniu administracyjnym, całorocznym i wy-
maga opracowania Świadectwa charakterystyki energetycznej.

9. Charakterystyka energetyczna

Bez zmian – wg opracowania pierwotnego.

                                                                                                               

                                                                                                        opracował:

UWAGA:

Projektanci dopuszczają zmianę wskazanych producentów materiałów budowlanych i rozwiązań mate-

riałowych na innych, pod warunkiem zachowania charakterystycznych cech materiałowych na pozio-

mie minimum równym i za zgodą Projektanta.
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10. Informacja o planie BIOZ 

10. 1. Dane ogólne

- obiekt: Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy – opracowanie zamienne.

- inwestor:  Gmina Święciechowa; ul. Ułańska 4; 64-115 Święciechowa       
                                 

  - adres obiektu:  ul. Ułańska 4
                          działka nr ewid.   85/1
- powierzchnia zabudowy:      216,08 m2

- powierzchnia użytkowa:      389,84 m2

- kubatura:                            2214,41 m3

- projektant: mgr inż. arch. Piotr Koński; tech. bud. Stanisław Jankowski; mgr inż. arch. Agnieszka       
Musielak; mgr inż. Marcin Donke; mgr inż. Marek Żelawski
- adres:  Pracownia Projektowa Budownictwa Ogólnego; 64-100 Leszno; ul. Kmicica 40
                          

10. 2. Opis do informacji

10.2.1. Zakres robót obejmuje:
- roboty ziemne do głębokości 1,80 m
- wykonanie zbrojenia elementów fundamentowych 
- roboty murowe, ciesielskie, dekarskie  do wysokości  11,00 m
- roboty wykończeniowe
- roboty rozbiórkowe

10.2.2. Obecnie działka jest zabudowana,  teren zielony.

10.2.3. Na terenie działki nie ma elementów stwarzających zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

10.2.4. Ewentualne zagrożenia mogą powstać przy wykonaniu robót  ziemnych, rozbiórkowych i dal-

szym procesie realizacji obiektu.

10.2.5. Należy przeprowadzić szkolenie BHP przed przystąpieniem do realizacji obiektu.

10.2.6. Należy wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej i narzędzia oraz urządzenia ko-

nieczne do sprawnego i bezpiecznego wykonania robót.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.
Informację sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003
r. / DZ U nr 120 poz. 1126 / w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

                                                                                                                         opracował:


