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OPIS TECHNICZNY 
do projektu  budowlanego budowy szybu windy  

oraz zadaszenia nad tarasem Środowiskowego Domu Samopomocy 
 

inwestor  : Środowiskowy Dom Samopomocy  
     oś. XXX-lecia 23  
     47-303 Krapkowice 

 
lokalizacja  : działka nr 97 , k.m. 10 
    Krapkowice   

 
1.Podstawa opracowania 

 
Podstawa opracowania : 
- zlecenie Inwestora  ,  
- podkład geodezyjny , mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 do celów 
   projektowych 
- uzgodnienia z Inwestorem , wytyczne Inwestora , 
- Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu  
  wydana przez  Burmistrza  Krapkowic nr 19/09  z dnia 30 03 2009 
- obowiązujące normy i przepisy , literatura techniczna .  

 
2 Zakres opracowania 

 
    Opracowanie obejmuje projekt dobudowy szybu windy  
    oraz zadaszenia tarasu do  budynku  Środowiskowego Domu  
    Samopomocy w Krapkowicach  na działce  nr  97 z k.m.10   
    w Krapkowicach . 

 
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
3.1.Przedmiot inwestycji , charakterystyka ekologiczna 
 

Przedmiotem inwestycji jest niepodpiwniczony piętrowy  
budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach.  

 
    Przewiduje się dobudowę szybu windy do istniejącego budynku  
    Środowiskowego Domu Samopomocy . 
    W uzgodnieniu z Inwestorem  przyjęto platformę do transportu 
    osób o parametrach wg oferty WZR-U s.c. Z.L. Niewadzisz Kędzierzyn-Koźle  
    wbudowaną w murowany szyb. 
    Dźwig-platforma wbudowana przez Wykonawcę powinien spełniać   
    parametry techniczne odpowiadające ofercie jak wyŜej. 
 
    Dźwig powinien być przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
 
    Parametry techniczne dźwigu w załączeniu. 
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3.2.Stan istniejący. 
 

Teren będący przedmiotem inwestycji stanowi działka o numerze 97 , k.m. 10   
Która znajduje się w trwałym zarządzie Inwestora . 
Działka inwestora znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
 

3.3.Projektowane zagospodarowanie terenu   
 

Projektuje się dobudowę  szybu windy  oraz zadaszenia tarasu do  
budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach. 

 
3.4. Zestawienie powierzchni - elementy zagospodarowania 
 

Wielkość działki w liniach rozgraniczenia           3940  m2  
 
w tym  : 
 
- pow. zabudowy  budynku  Środowiskowego Domu Samopomocy       
              737.5. m2. 
 
- pow. zabudowy  szybu windy              6.2 m2. 
 
- pow. zabudowy  tarasu             60.0 m2. 
 
- powierzchnia utwardzone               520.0 m2 
 
- zieleń ozdobna , trawnik           2613.3 m2 
 
Powierzchnia zabudowana i bierna biologicznie stanowi  34 %  
powierzchni działki  
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 66 % powierzchni działki . 
 

3.5. Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków 
       oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
       zagospodarowania przestrzennego . 
 
3.6. Teren objęty projektem nie podlega wpływom eksploatacji   
       górniczej. 
 
3.7. Przewidywane zagroŜenia dla środowiska i higieny i zdrowia uŜytkowników  
       obiektów budowlanych i ich otoczenia  
 
       Nie przewiduje się.  
 
3.8. Dostęp do drogi publicznej   
 
       Istniejący – z istniejącego układu komunikacyjnego.  
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
 
4.1. Dane ogólne budynku  

 
-   szerokość budynku             15.26 m 
 -  długość budynku            58.87 m 
 -  powierzchnia zabudowy           803.7 m2   
 -  kubatura             5 517 m3 

 
4.2. Przeznaczenie i program uŜytkowy  
 

Przeznaczenie podstawowych obiektów budowlanych inwestycji : 
budynek  Środowiskowego Domu Samopomocy i StraŜy Miejskiej. 

 
Program uŜytkowy  
 
   - parter 

powierzchnia uŜytkowa         582.1 m2 
 
   - I piętro 

powierzchnia uŜytkowa         434.9 m2 

 
- szyb windy  
- powierzchnia uŜytkowa             6.2 m2 

 
- zadaszenie tarasu   
- powierzchnia uŜytkowa             60  m2 

 
 

4.3 . Forma architektoniczna i funkcja obiektu  
 
     Budynek tworzy zwarta jednoprzestrzenna  bryła przekryta 
     płaskim dachem  - z dobudowanym prostopadłościennym szybem. 
     Funkcja budynku – budynek środowiskowej samopomocy. 
     
 
 
4.4. . Konstrukcja budynku 
 
4.4.1.  ZałoŜenia projektowe 
 

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono w oparciu 
o obowiązujące normy. 
 
Przyjęto  : 
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- obciąŜenie charakterystyczne śniegiem - I strefa  0.90 kN/ m2 
 
 
- obciąŜenie charakterystyczne wiatrem  - I strefa  0.25 kN/ m2 
 
- obciąŜenia zmienne charakterystyczne  : 
 
   p = 1.5 kN/ m2    - dla pomieszczeń  mieszkalnych 
 
   p =  2.0 kN/ m    - dla korytarzy  
  
   p =  3.0 kN/ m2    - dla schodów 
 
- obciąŜenie technologiczne od windy zgodnie z wytycznymi  
   Dostawcy windy , 

 
4.4.2.  Układ konstrukcyjny obiektu , zastosowane schematy statyczne  
 
 Budynek o ścianach masywnych i układzie konstrukcyjnym  
 mieszanym z przewagą podłuŜnego. 

Sztywna konstrukcja przestrzenna , którą tworzą ściany fundamentowe 
 i murowane ściany z Silki zwieńczone  Ŝelbetowym stropodachem 
I usztywnione wieńcami . 

 
4.4.3.  Opis projektowanej konstrukcji 
 
4.4.3.1. Fundamenty 
 

 
Obiekt zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowych. 

 Na podstawie badań makroskopowych  stwierdzono , Ŝe  w podłoŜu  
     zalegają margle gliniaste i gliny zwarte . 
 
 Projektuje się posadowienie bezpośrednie w postaci ław  

Ŝelbetowych o wysokości 40 cm. 
 
 Beton B25  
 Stal    AIIIN – B500SP ,   AI – St3SX  
 Klasa środowiska XC2  
 
 uwaga : 
 
 � Projektowane fundamenty posadowić na głębokości posadowienia    
     fundamentów istniejącego budynku jednak nie wyŜej niŜ 1.o m poniŜej  
        poziomu terenu  
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4.4.3.2. . Ściany szybu  
         
         Projektuje się  ściany szybu  murowane z bloków cementowo-wapiennych  

SILKA kl 20 gr 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M5. 
 
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych kl 15 
na zaprawie cementowo-wapiennej M5.. 
Ściany fundamentowe naleŜy „orapować” 
 
Ściany szybu naleŜy usztywnić wieńcami Ŝelbetowymi w poziomie 
stropów i  w poziomach pośrednich → patrz Przekrój A-A 
 
Beton B25    
Stal    AIIIN – B500SP ,   AI – St3S  
 
Izolacja ścian fundamentowych – 2 x Abizol R+P. 

 Ocieplenie ścian fundamentowych styropian EPS200 – 12 cm  
np. wg systemu Ceresit 

         Współczynnik przenikania ciepła dla ściany  U = 0.34 W/m2K 
 
 Nad terenem styropian EPS10 , na styropianie 2 x siatka na kleju   
 + tynk Ŝywiczny Ceresit ,  kolor wg kolorystyki elewacji → patrz rysunek 

Elewacje   
         Współczynnik przenikania ciepła dla ściany  U = 0.34 W/m2K 
 Kolor elewacji  - kolor  istniejącego tynku  
 
4.4.3.4. Stropy i wieńce budynku  
 

Stropy 
Zaprojektowano  Ŝelbetowe strop – gr 14 cm  
zbrojony wielokierunkowo w poziomie istniejącego stropu nad parterem. 
Beton – B25 
Stal    -  AIIIN   -  B500SP 
              
Wieńce  
 

 W poziomie stropów istniejącego  budynku i w poziomach pośrednich 
zaprojektowano usztywniające wieńce obwodowe zakotwione w istniejącej  

 konstrukcji Ŝelbetowej poprzez wklejone na Ŝywicy Hiliti HVU HAS  
 kotwy stalowe. 

 
Beton – B25 
Stal    -  AIII   -  34GS  
             AI     - St3SX 
 
Klasa środowiska dla elementów Ŝelbetowych XC1  
Minimalna grubość otulenia prętów  z uwagi na wymogi p-poŜ  2.0 cm . 
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4.4.3.4. Konstrukcja zadaszenia tarasu   
  

  Zaprojektowano  więźbę dachową o układzie płatwiowo- krokwiowym. 
  Konstrukcję dachu naleŜy wykonać z drewna sosnowego klasy C30 
  o stopniu zawilgocenia do 18% ,  a całość zabezpieczyć p-poŜ i      
  biologicznie odpowiednimi preparatami np Fungonit NW-2  
  i Fobos M2 - łącznie. 
 
uwaga :  
Drewno szlifowane malowane lakierem typu DREWNOLUX  
w kolorze naturalnym  
   

4.5. Pokrycie dachu , obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe  
 
 WINDA 

Pokrycie dachu  – 3x papa termozgrzewalna . 
Ocieplenie styropian 12- 18 cm . 
U = 0.28 W/m2K 
 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej . 

 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej gr 0.56  
 

TARAS 
Pokrycie dachu  : 
– szlifowane deski 2.5 cm pióro+wpust  
- papa izolacyjna układana na zakład ,  
- blacha tytanowo-cynkowa na podwójny rąbek . 
Obróbki blacharskie rynny  i rury spustowe z blachy  
 tytanowo-cynkowej 

 
4.6. Izolacje  

 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych - 2 x Lepizol R+P  i Isolastik  
Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku klejona na gorąco. 
 
Izolacje cieplne 

 
Konstrukcje ścian zewnętrznych i ich parametry cieplne opisano w pkt. 
4.4.3.2. 
 
Konstrukcję dachu windy i jego parametry cieplne opisano w pkt 4.5  
 
Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i aluminium - współczynnik przenikania 
ciepła k = 1.10 W/m2 K. 
 

4.7. Stolarka okienna i drzwiowa 
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Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i aluminium  wykonana indywidualnie  
na  zamówienie wg zestawienia.  
 
Szyby U <=1.00 W/m2 K niskoemisyjne. 
 

 
4.8.  Wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne  
 

Podokienniki  
Wewnętrzne  z PCV , zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej. 
 
Tynki wewnętrzne  
Tynk cementowo-wapienny kat III + gładź gipsowa. 
 
 Malowanie wewnętrzne  
Malowanie farbą emulsyjną lub akrylową. 

 
 Posadzki  
 Zaprojektowano  posadzki  z płytek ceramicznych  
 z atestem antypoślizgowym –   klasa ścieralności 4   
  

Wykończenia zewnętrzne 
 

Tynk cienkowarstwowy mineralny- kolor  istniejącej elewacji  

 

 Elementy drewniane tarasu : 
 - Drewno szlifowane malowane lakierem typu DREWNOLUX  

   w kolorze naturalnym  
  
 
4.5  Izolacje cieplne – parametry przegród 
 

 �  ściany w gruncie –  ocieplenie   12 cm styropianu  -  
  U = 0.34 W/m2K 

 �  ściany nadziemia –  ocieplenie   12 cm styropianu  -  
  U = 0.34  W/m2K 
 �  stropodach windy -  ocieplenie   12-18 cm styropianu  -  
  U = 0.28 W/m2K 
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4.6. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych elementów  
         wyposaŜenia  budowlano-instalacyjnego budynku. 

Zasadnicze elementy wyposaŜenia instalacyjnego budynku takie jak : 
- instalacja wod.-kan. ,  
- instalacja grzewcza  
- instalacja elektryczna  
- instalacja odgromowa   
- instalacja wentylacyjna 
to instalacje istniejące.  
 
Przewiduje się rozbudowę instalacji elektrycznej dla zasilania windy –  
Patrz projekt instalacji elektrycznej  
 
Sposób funkcjonowania elementów wyposaŜenia instalacyjnego : 

 
  - instalacja grzewcza  zasilana  z sieci ZEC, 
 - pobór wody z sieci komunalnej na warunkach określonych  
   przez firmę Wodociągi i Kanalizacja sp z o.o Krapkowice , ul. B Czecha , 

- ścieki odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na    
   warunkach  określonych przez firmę Wodociągi i Kanalizacja sp z o.o  
   Krapkowice , ul. B Czecha , 

 - pobór energii elektrycznej i instalacja elektryczna wykonana na  
   warunkach   i w uzgodnieniu z dostawcą energii –  Zakład Energetyczny , 
  w ramach istniejącej umowy przyłączeniowej , 
 - wody opadowe odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej . 
 
4.9.  Charakterystyka energetyczna obiektu  
  
 Wg  załącznika  nr 1 do Opisu Technicznego. 
 
4.11. Charakterystyka  ekologiczna obiektu charakteryzująca  wpływ  
         na środowisko  zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
 

� przyjmuje się średnie zapotrzebowanie na wodę pitna 10 m3/dobę  
  jakość wody  zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy 
branŜowej, 

      �  powstające w budynku ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do  
sieci kanalizacji komunalnej 

      � z uwagi na sposób rozwiązania  ogrzewania budynku z sieci ZEC  
  zanieczyszczenia pyłowe  , płynne i zapachowe nie występują  

� usuwanie odpadów stałych odbywa się będzie poprzez wywoŜenie przez 
zakład oczyszczania miasta ,  

     � dla aktualnego programu uŜytkowego nie występuje związana z  
 eksploatacją  budynku emisja hałasu , wibracji i promieniowania  
          w tym jonizującego  jak równieŜ nie powstaje pole elektromagnetyczne  
 czy inne zakłócenia , 
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     � charakter obiektu , jego program uŜytkowy i sposób posadowienia  
    nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan , powierzchnię ziemi  
 ,glebę  oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
 
4.12. Warunki ochrony przeciwpoŜarowej  
 

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku. 
 
Powierzchnia zabudowy      - 803.7 m2 

Ilość kondygnacji      -     2 
Wysokość budynku     -  7.5  m  
           Budynek  niski  
Kubatura      -          5 517 m3 
 
Odległość od obiektów sąsiadujących. 

 
Działki sąsiednie są niezabudowane. 
Zespół projektowanych obiektów zachowuje odległość od granicy działki 
większą niŜ 4 m  od obiektów sąsiadujących większą niŜ 8 m. 
 
 Parametry poŜarowe występujących substancji palnych. 
 
Wielkość obciąŜenia ogniowego obiektu < 250 MJ/m2  
 
Przewidywana wielkość obciąŜenia ogniowego. 

 
 Gęstość obciąŜenia ogniowego  pomieszczeń budynku  strefy ZLIII  
 nie przekroczy 250 MJ/m2, 

 
 

Kategoria zagroŜenia ludzi , przeznaczenie i sposób uŜytkowania obiektu 
  
 Budynek  zalicza się do kategorii zagroŜenia ludzi ZL II 

  
Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

 
    W obiekcie nie występują pomieszczenia zagroŜone wybuchem,  

nie wyznacza się takŜe  stref zagroŜenia wybuchem. 
 
 
Podział obiektu na strefy poŜarowe. 

 
Dopuszczalna wielkość strefy poŜarowej dla budynku ZLII 
niskiego  wynosi 5000 m2 , tak więc cały budynek stanowi jedną strefę 
poŜarową. 
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Klasa odporności ogniowej oraz stopień wymagania dla  
 elementów budynków 
 

Budynek powinien zachowywać wymagania klasy B odporności 
poŜarowej.  
Poszczególne części budynków będą spełniać poniŜsze wymagania w 
zakresie odporności ogniowej charakteryzowane  przez następujące 
parametry: R- nośność ogniową, E – szczelność ogniową,  
I – izolacyjność ogniową. 

 
 � główna konstrukcja nośna    R120 
 � konstrukcja dachu     R30 
 � strop        REI60 
 � ściana zewnętrzna     EI60 
 � ściana wewnętrzna     EI30 
 � ściana wewnętrzna      EI120 
 � strop        EI120 
 � drzwi i zamknięcia     EI60 

 
Elementy istniejącego budynków spełniają w/w wymagania.  

 
Drogi ewakuacyjne  
 
    Długość dojść ewakuacyjnych w części ZLII nie moŜe przekraczać 10 m  
    przy jednym i 40 m  przy dwóch dojściach ewakuacyjnych. 
  
   Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w budynku  
   niskim zawierającym strefę poŜarową ZLII  klatki schodowe powinny być    
   obudowane- wydzielone , zamykane drzwiami  i wyposaŜone w urządzenia  
   oddymiające  
   
  Budynek nie spełnia wymagań dotyczących klatek schodowych  
   i dojść ewakuacyjnych  jednak zagadnienia te wyłączone są z zakresu  
   opracowania. 
   Obudowa i oddymianie klatek schodowych oraz  wydzielenie  
   odpowiednich dojść ewakuacyjnych nie wchodzi w zakres niniejszego    
    projektu  i będzie przedmiotem odrębnego opracowania  
 
 
Dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w obiekcie i wyposaŜenie w podręczny    
sprzęt gaśniczy. 
 
 WyposaŜenie budynków w podręczny sprzęt gaśniczy :  
 część ZL II    – 1 gaśnica 2 kg/100 m2 , 
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����  Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŜaru. 
 
 Istniejące z hydrantów miejskich. 
 
����  Drogi poŜarowe. 

 
 Istniejące 
 
5. Wszystkie załoŜenia i wymagania sprawdzić z wymaganiami stawianymi przez          
     wybranego Dostawcę windy – platformy. 
 
6. Całość wykonać zgodnie z projektem , sztuką budowlaną i obowiązującymi  
       przepisami  BHP pod nadzorem osoby uprawnionej.  
 
 

        Opracował :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krapkowice , sierpień  2009 
 


