
                                                                                                      Egzemplarz   

    

Nazwa obiektu: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Arkusz   nr  1 

       

PROJEKT  BUDOWLANY 

tom I 
Nazwa obiektu budowlanego:  

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  JADALNI I SANITARIATÓW W 
BUDYNKU nr 3, BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM nr 3 

i nr 7 ORAZ ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM nr 3 i nr 4  
w Domu Pomocy Społecznej 

KATEGORIA XI 
 

Adres obiektu budowlanego:                      
                        jednostka ewid. 180108_5 Ustrzyki Dolne- obszar wiejski  
                        obręb ewid. 0021 Moczary dz.nr ew. 337 
Inwestor:            Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  

Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne 
         

Projektant:  mgr inż. arch. Mariola Sidor       Upr. Nr ANB-2-8346/84/89/90  PK-0119 
                                                                                                         w specjalności architektonicznej 

 Projektanci branżowi:                                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
cz. architektoniczna:        mgr inż. arch. Mariola Sidor                           Upr. Nr ANB-2-8346/84/89/90  PK-0119 
                                                                                                               w specjalności architektonicznej 

asystent projektanta:       mgr inż. arch. Adriana Haduch 
     
cz. konstrukcyjna:           mgr inż. Wincenty Janowski                            Upr. Nr  ANB-2-8346/97/89/90 
                                                                                                                           w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
asystent projektanta:       mgr inż. Jakub Janowski 
 
cz. sanitarna:                   mgr inż. Jan Miśniakiewicz                            Upr. Nr 46/75 
                                                                                                                           w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych  
 
cz. elektryczna:               inż. Zenon Głuszko                                        Upr. Nr E-75/90 
                                                                                                                          w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
 
Sprawdzający: 
__________________________________________________________________________________________ 
cz. architektoniczna:           mgr inż. arch. Wiesław Pawłowicz              Upr. Nr UAN-2-8346-43/84  PK-0106                                                                                     

w specjalności architektonicznej 
cz. konstrukcyjna:   mgr inż. Barbara Janowska                         Upr. Nr GP.I.UA-8346-117/90 

w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej 
cz. sanitarna:    mgr inż. Michał Kurcoń                                Upr. Nr PDK/0031/POOS/10 

w specjalności instalacyjnej 
cz. elektryczna:    mgr inż. Mateusz Głuszko                           Upr. Nr PDK/0001/POOE/15 

w specjalności instalacyjnej 
__________________________________________________________________________________________ 

Data: wrzesień 2018r. 
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arkusz nr 2 

     Nazwa obiektu:     DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
 
 
 
 

PROJEKT  BUDOWLANY 
strona 2 

 
 
 
 
Zawartość dokumentacji: 

 

tom I  

Ark.  2 Spis zawartości 

Ark.  3        Oświadczenie o zgodności z przepisami   

Ark.  4 -6      Informacja BiOZ 

Ark. 7-18         PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Ark. 19-48 Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Opinia geotechniczna, Projekt geotechniczny 

Ark. 49-64 Zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych i posiadanych uprawnieniach 

tom II  

 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 

Ark.  2 Spis zawartości 

Ark.  3-28 Branża architektoniczna 

Ark. 29-47 Branża konstrukcyjna i ekspertyza budynku 

Ark. 48-64 Branża sanitarna i  

Ark. 65-74 Branża elektryczna  

Ark. 75-83 Charakterystyka energetyczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Data: wrzesień 2018r. 
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Sanok, wrzesień 2018r. 
 

OŚWIADCZENIE   
 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane  
(Dz.U. z 2018r. poz. 1202) 

 

Oświadczam, że projekt budowlany pt. 
” ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  JADALNI I SANITARIATÓW W BUDYNKU nr 3, 

BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM nr 3 i nr 7 ORAZ ŁĄCZNIKA 
POMIĘDZY BUDYNKIEM nr 3 i nr 4  

w Domu Pomocy Społecznej” 
                              na działce nr ewid. 337 w m. Moczary 

 
 

sporządzony we wrześniu 2018r. dla: 
Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  

Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne 
 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  

wiedzy technicznej. 
 

 
 
 
                                                  Sprawdzający:                                    Projektant:  
             
 

Część architektoniczna:  
 
 
 
 
 
 

Część konstrukcyjna:  
 
 
 
 
             
 
 

Część elektryczna:  
 

 
 
 
 
 
 

Część sanitarna: 
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INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA wg 
Rozp.Ministra Infrastruktury z 23.06.03.(Ust.Prawo Budowlane art.21a ust.4)  

     USŁUGI PROJEKTOWE         
ARCHITEKTMARIOLA SIDOR 

                 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Tel.13 4633844, 502576701 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego:  

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  JADALNI I SANITARIATÓW W 
BUDYNKU nr 3, BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM nr 3 

i nr 7 ORAZ ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM nr 3 i nr 4  
w Domu Pomocy Społecznej 

 
 

Adres obiektu budowlanego:                      
                        jednostka ewid. 180108_5 Ustrzyki Dolne- obszar wiejski  
                        obręb ewid. 0021 Moczary dz.nr ew. 337 
 
Inwestor:            Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  

Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne 
 
 
 

 
 
 
 
Projektant: mgr inż. arch. Mariola Sidor  
                  Zahutyń 234 38-500 Sanok 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: wrzesień 2018r.  
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INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA wg 
Rozp.Ministra Infrastruktury z 23.06.03.(Ust.Prawo Budowlane art.21a ust.4)  

     USŁUGI PROJEKTOWE         
ARCHITEKTMARIOLA SIDOR 

                 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Tel.13 4633844, 502576701 

 
CZĘŚĆ  OPISOWA 

1. ZAKRES ROBÓT  
- Planuje się przebudowę i rozbudowę jadalni i sanitariatów oraz budowę łącznika 

pomiędzy budynkiem nr 3 i nr 7 oraz łącznika pomiędzy budynkiem nr 3 i nr 4 w 
kompleksie budynków DPS w Moczarach. 

- Projektowany łącznik będzie parterowy, dostosowany do ukształtowania terenu, 
niepodpiwniczony. 

- Przewiduje się wyjścia ewakuacyjne z łącznika bezpośrednio na teren. 
- Projektuje się budowę w systemie tradycyjnym-mieszanym (wylewanie betonu, 

murowanie na budowie), układ konstrukcyjny mieszany oparty na ścianach, słupach i 
belkach nośnych. Ściany zewnętrzne jadalni i sanitariatów murowane, ściany łącznika 
szkieletowe, ściany fundamentowe żelbetowe, strop żelbetowy wylewany (nad 
sanitariatami), dach wielospadowy na  konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową 
powlekaną.  

- Jest to zamierzenie jednoetapowe. 
 
2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  
Na działce będącej własnością inwestora znajduje się kilka budynków tworzących jeden 
kompleks. W najbliższym otoczeniu kompleksu budynków DPS brak jest zabudowy. 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI   
    Przez działkę w obrębie inwestycji przebiega zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, 
zewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacja deszczowa, kanał ciepłociągu 
obsługującego budynki DPS z własnej kotłowni oraz dwa słupy oświetlenia zewnętrznego 
i kable elektroenergetyczne kolidujące z inwestycją. Wszystkie kolizje zostaną usunięte lub 
zabezpieczone. Poza ww na działce nie występują inne elementy zagospodarowania, które 
mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ  
Przewiduje się występowanie zagrożenia podczas realizacji robót związanych z budową 
dwóch łączników oraz rozbudową jadalni i sanitariatów - prowadzenie prac na wysokości 
powyżej 5m, niebezpieczeństwo upadku, niebezpieczeństwo upuszczenia narzędzia lub 
materiału, prace przy głębokich wykopach, prace związane z przełożeniem kabli 
elektroenergetycznych . Pracami stwarzającymi zagrożenie są również roboty związane       
z podłączeniem urządzeń elektrycznych nowo wybudowanych pod napięcie. 
 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH   
    Pracownicy wykonujący roboty budowlane zostaną przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie 
z przepisami przez kierownika budowy.  
Pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych 
Dz.U.Nr 47 poz.40. 
Kierownik sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia z uwagi na przewidywane 
zagrożenia  oraz planowany czas wykonywania robót. 
Prace wykonywane w strefach zagrożenia to: prowadzenie prac przy przekładkach 
zewnętrznych odcinków instalacji, szczególnie elektrycznych, wykopy i betonowanie 
fundamentów, szalowanie i wylewanie stropów, wykonanie i pokrycie dachu- prowadzenie 
prac na wysokości powyżej 5m, wykonanie obróbek dachu i kominów, prace przy ocieplaniu  
i wykańczaniu elewacji, przebywanie i praca na rusztowaniach.  
Prace związane z podłączeniem urządzeń elektrycznych nowowybudowanych do urządzeń 
elektrycznych czynnych – do złącza kablowego oraz prace przy przekładkach kabli 
elektroenergetycznych, należy wykonywać po wyłączeniu napięcia i odpowiednim 
przygotowaniu miejsca pracy.  
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INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA wg 
Rozp.Ministra Infrastruktury z 23.06.03.(Ust.Prawo Budowlane art.21a ust.4)  

     USŁUGI PROJEKTOWE         
ARCHITEKTMARIOLA SIDOR 

          DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Tel.13 4633844, 502576701 

 
Prace na czynnych urządzeniach elektrycznych lub polegające na sprawdzaniu napięcia na 
urządzeniach nieczynnych, powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane 
przepisami uprawnienia.  
Instruktaż dotyczący robót elektrycznych należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót w oparciu o zasady bezpiecznego wykonywania robót oraz procedury 
obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. - Rejonie Energetycznym w Sanoku.  
                         

     6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
Prace wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wymieniono w punkcie 5. 
Przy wykonywaniu pozostałych prac należy zachować ogólne zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Teren budowy musi być ogrodzony, oznaczony tablicą informacyjną, na której również 
powinny być podane kolejno telefony alarmowe do odpowiednich służb na wypadek awarii, 
pożaru lub innych zagrożeń. 
 
Należy zachować przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dn.06 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych –             
Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz.8.  
Prace elektryczne powinna wykonywać uprawniona firma z branży elektrycznej. Po 
wykonaniu robót należy spisać z pracownikiem Rejonu Energetycznego protokół odbioru.    
 
Na pomieszczeniu socjalnym (baraku) na terenie budowy należy umieścić wykaz 
zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego, 
- Straży Pożarnej, 
- Posterunku Policji, 
- Pogotowia Energetycznego. 

           W pomieszczeniu socjalnym należy umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany 
przez wyszkolonych pracowników. 

 
    Informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono  

w oparciu o art. 20, pkt.1b oraz art. 21a, pkt. 2. 
 

Biorąc pod uwagę specyfikę robót przy projektowanym obiekcie budowlanym oraz 
charakter robót budowlanych, które:  
 -  będą trwały przez okres dłużej niż 30 dni, 
 -  jednocześnie pracować będzie mniej niż 20 osób, 
 -  pracochłonność planowanych robót przekroczy 500 osobodni 
 
Istnieje konieczność opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
   
                                                                                                                           Opracowała:  
                                  
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Nazwa obiektu:    DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Arkusz    nr  7 

        

 

 

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 

 

Nazwa obiektu budowlanego:  

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  JADALNI I SANITARIATÓW W 
BUDYNKU nr 3, BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM nr 3 

i nr 7 ORAZ ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM nr 3 i nr 4  
w Domu Pomocy Społecznej 

 
 

Adres obiektu budowlanego:                      
                        jednostka ewid. 180108_5 Ustrzyki Dolne- obszar wiejski  
                        obręb ewid. 0021 Moczary dz.nr ew. 337 
 
Inwestor:            Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  

Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne 
 

         
 
 
 

Projektant:  mgr inż. arch. Mariola Sidor       Upr. Nr ANB-2-8346/84/89/90  PK-0119 
                                                                                                         w specjalności architektonicznej 

 
 Projektanci branżowi:                                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
cz. architektoniczna:        mgr inż. arch. Mariola Sidor                            Upr. Nr ANB-2-8346/84/89/90  PK-0119 
                                                                                                                w specjalności architektonicznej 

asystent projektanta:       mgr inż. arch. Adriana Haduch 
     
cz. sanitarna:                   mgr inż. Jan Miśniakiewicz                            Upr. Nr 46/75 
                                                                                                                           w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych  
 
cz. elektryczna:               inż. Zenon Głuszko                                        Upr. Nr E-75/90 
                                                                                                                          w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

   
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Data: wrzesień 2018r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Spis zawartości  
 

1. Przedmiot inwestycji  
 
2. Istniejący stan zagospodarowania  
 
3. Opis projektowanego zagospodarowania 
 
4. Zestawienie powierzchni  
 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
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arkusz nr 9 

Nazwa obiektu:         DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 
1.Przedmiot inwestycji  
 
- Planuje się przebudowę i rozbudowę jadalni i sanitariatów oraz budowę łącznika 

pomiędzy budynkiem nr 3 i nr 7 oraz łącznika pomiędzy budynkiem nr 3 i nr 4 w 
kompleksie budynków DPS w Moczarach. 

- Projektowany łącznik będzie parterowy, dostosowany do ukształtowania terenu, 
niepodpiwniczony. 

- Przewiduje się wyjścia ewakuacyjne z łącznika bezpośrednio na teren. 
- Inwestycja znajduje się na działce nr ew. 337 w Moczarach będącą własnością 

inwestora.  Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 
gminnej  urządzonej na dz. nr  ew.: 402 istniejącym zjazdem publicznym.  

- Projekt lokalizacji i architektury obiektu poprzedzono analizą widokową 
i uzgodniono z Inwestorem. 

- Przy kompleksie budynku DPS znajdują się istniejące miejsca postojowe.  
- Zasilanie budynku w wodę – istniejące 
- Ścieki są odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a następnie do istn. 

oczyszczalni ścieków. 
- Wody opadowe z projektowanej rozbudowy i budowy łącznika zostaną 

odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce inwestora. 
- Ogrzewanie budynku i ciepłą wodę użytkową planuje się z istniejącej kotłowni na 

działce inwestora.  
- Zasilanie w energię elektryczną na warunkach dotychczasowych. 
- Zamierzenie inwestora jest zgodne z Decyzją o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego wydaną przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 
 

      Niniejsze  opracowanie  zawiera projekt zagospodarowania terenu opracowany         
na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500. 
     Opracowanie przedstawia lokalizację projektowanej rozbudowy oraz budowy 
dwóch łączników.  
 
2.Istniejący stan zagospodarowania  
 
2.1.Położenie i rzeźba terenu 
     Teren pod projektowaną inwestycję położony jest w Moczarach przy drodze 
gminnej, w kompleksie budynków Domu Pomocy Społecznej. Działka ma kształt 
wieloboku, jest stosunkowo płaska. Działka budowlana stanowi własność inwestora. 
 
2.2.Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie  
      Na działce będącej własnością inwestora znajduje się kilka budynków tworzących 
jeden kompleks. Są to budynki: administracyjny, techniczny, kotłownia oraz 4 
budynki zamieszkania zbiorowego dla pensjonariuszy. Poza tym, na działce znajduje 
się zieleń urządzona, kilka drzew liściastych i iglastych. 
W miejscu planowanej inwestycji przebiega kanalizacja sanitarna, kanalizacja 
deszczowa, kanał ciepłowniczy, wodociąg oraz kabel elektroenergetyczny.  Sieci 
kolidujące z budową zostaną przełożone lub zabezpieczone w nowym kanale 
instalacyjnym. 
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arkusz nr 10 

Nazwa obiektu:         DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
 
3.Opis projektowanego zagospodarowania  
 
3.1. Rozwiązanie przestrzenne bryły budynku  

Projektowana rozbudowa budynku nr 3 została rozplanowana na rzucie w 
kształcie prostokąta, natomiast łącznik pomiędzy budynkami nr 3 i nr 4 został 
zaprojektowany jako długi korytarz zmieniający kierunek biegu w dwóch miejscach i 
łączący oba budynki na poziomie parteru.  
Łącznik pomiędzy budynkami nr 3 i nr 7 zaprojektowano jako prostoliniowy korytarz 
łączący oba obiekty na poziomie parteru. Projektowana rozbudowa oraz dwa łączniki 
projektuje się jako parterowe, niepodpiwniczone.  Dach nad projektowaną rozbudową 
będzie dwuspadowy, natomiast nad łącznikami jednospadowy. Spadek połaci 
dachowych 10°,18°, 23°. 
Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie pochylni, 
odpowiedniej szerokości drzwi oraz dojść do budynków bez schodów.  
 

3.2. Projektowane instalacje wewnętrzne w budynku   

- inst. elektryczna: oświetlenie i siła, gniazda wtyczkowe 1 i 3-faz., ewakuacyjne 
oświetlenie awaryjne. 

- instalacja odgromowa 
- woda zimna i ciepła z istniejącej instalacji budynku nr 3 
- kanalizacja sanitarna 
- wentylacja grawitacyjna (wspomagana wentylatorkiem w sanitariatach),  
 
3.3. Komunikacja  

- Obiekt będzie funkcjonować w istniejącym układzie komunikacyjnym - dostęp do 
drogi publicznej zapewniono poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej urządzonej 
na działce nr ew. 402.  

- Do budynku zapewniony jest dojazd pożarowy od strony północno-zachodniej 
istniejącą drogą publiczną oraz na terenie kompleksu drogą wewnętrzną biegnącą 
od strony północnej, wschodniej oraz południowej.  

- W okolicy projektowanego łącznika zaprojektowano nowe ciągi komunikacji 
pieszej z kostki brukowej.  

- Projektuje się fragment drogi pożarowej od strony południowej z nawierzchnią  
asfaltową lub z kostki brukowej. Parking  istniejący. 

- Pod nawierzchnię chodników i dróg wykonać podłoże z kruszywa łamanego o 
grubości 20 cm oraz podbudowę żwirową gr.25 cm /jezdnia/, szczeliny pomiędzy 
kostką chodnikową wypełnić piaskiem.  

 
3.4. Zieleń przy budynku  
W miejscu planowanej inwestycji znajdują się 3 drzewa liściaste oraz jedna tuja 
wymagające wycinki. Inwestor wystąpi o pozwolenie na wycinkę we własnym 
zakresie.  
Należy wykonać  i pielęgnować  trawnik na terenie niezabudowanym.  
 
3.5. Przyłącza wod-kan, c.o. i ccw   
Wszystkie media- wodociąg, kanalizacja sanitarna, deszczowa i ciepłociąg są 
własnością inwestora – DPS Moczary.  
Przyłącza sanitarne ulegają przebudowie w niewielkim zakresie, w związku z 
planowaną rozbudową budynku.  
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3.5.1.Główne przyłącza c.o. z istniejącej kotłowni do budynków przebiegają poza 
projektowanym łącznikiem.  
Projektuje się remont sieci ciepłowniczej wg odrębnego opracowania, w związku z 
tym odcinek kolidujący z projektowanym łącznikiem zostanie przesunięty poza 
zewnętrzny obrys łącznika. 
Źródło ciepła- istniejąca kotłownia, w związku z przebudową nie ulega zmianie. 
 
3.5.2. Część wód deszczowych z dachu odprowadzona będzie za pomocą rynien na 
powierzchnię terenu. Zostanie skrócony kolidujący z łącznikiem odcinek kanalizacji 
deszczowej, a rynna wprowadzona do projektowanej studzienki. 
 
3.5.3. Kolizję istniejącego przyłącza kanalizacyjnego w obrębie projektowanego 
budynku rozwiązano w nawiązaniu do istniejących instalacji wewnętrznych budynku.  
Dodatkowo projektuje się na wyjściu kanalizacji z budynku nową studzienkę 
rewizyjną ø1000.  
Ścieki sanitarne z projektowanych przyborów zostaną odprowadzone do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej. 
 
3.5.4. Kolidujący odcinek przyłącza wodociągowego zostanie przełożony na 
zewnątrz łącznika. Woda ciepła i zimna z istniejącej instalacji w budynku. 
Instalacja p.poż istniejąca. 
 
3.6. Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska  
Obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko, jako że ścieki będą 
odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków. Ogrzewanie proj. rozbudowy 
budynku i łącznika oraz centralna ciepła woda z istniejącej kotłowni. Nie wystąpi 
emisja do atmosfery szkodliwych substancji.       
Wywóz śmieci - zgodnie z obowiązującym systemem gminnym.  
 
3.7.Przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej 
Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 3 i 4 koliduje z istniejącą siecią instalacji 
elektrycznych zewnętrznych. Projektuje się przełożenie kabli zasilających  budynki 
nr 3, 4 i 5 wykonanych kablami YAKY 4x120 z wykorzystaniem muf kablowych oraz 
wstawek odcinków kabli typu YAKXS 4x120 oraz kabli zasilających oświetlenie 
zewnętrzne typu YAKY 4x35 z wykorzystaniem muf i wstawek kabla typu YAKXS 
4x35. Do przełożenia projektowane są również dwie lampy oświetlenia 
zewnętrznego. Sposób przebudowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
Przejście kablami przez fundamenty łącznika należy wykonać z wykorzystaniem 
przepustów kablowych uszczelnionych, które należy uwzględnić w projekcie 
konstrukcji fundamentów. Miejsca przekroczeń zaznaczone są na rzucie parteru 
łącznika nr 1. 
Istniejące na elewacji budynku nr 3 złącza kablowe Zk-3 i ZK-1 należy przebudować 
tak by minimalna odległość od ściany łącznika wynosiła min 3,20m. Istniejącą 
wewnętrzną linię zasilającą należy nawiązać do nowej lokalizacji złącza. 
Należy wykonać przełożenie istniejących kabli elektroenergetycznych kolidujących z 
inwestycją. Zasilanie budynku bez zmian. 
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4.Charakterystyka inwestycji - zestawienie powierzchni  
- kubatura projektowanej rozbudowy budynku nr 3  :                           545 m3 

- kubatura projektowanego łącznika pomiędzy budynkami nr 3 i nr4   757 m3 

- kubatura projektowanego łącznika pomiędzy budynkami nr 3 i nr7   102 m3 

- ilość nadziemnych kondygnacji łącznika i rozbudowy:   1  
- wysokość proj. łącznika nr1 od poz. terenu przed gł. wejściem do kalenicy – 4,80m 
- maks. wysokość projektowanej rozbudowy od poziomu terenu przed głównym 

wejściem, do szczytu dachu 4,97m 
- proj. rozbudowa jadalni oraz łączniki są nie podpiwniczone 
- pow. netto rozbudowy i przebudowy:                                                 333,0m2                                                                             

- pow.terenu opracowania – część działki inwestora nr 337          - 17 148,50m2     
- pow.zabudowy proj. rozbudowy jadalni i łącznika nr 1                     - 356,8m2   
- pow.zabudowy proj. rozbudowy łącznika nr 2                                    - 24,7m2   
- pow.zabudowy projektowanej rozbudowy łącznie    - 381,5m2  
                                                                                   tj. 2,2% pow. opracowania 
- pow.zabudowy kompleksu w obszarze opracowania po rozbudowie i budowie  
  łączników                                            - 3 449,37m2   tj.20% pow. opracowania  
- pow.utwardzona projektowana  

 droga wewnętrzna           – 447,90m2   

 chodniki                           –   338,70m2 
- pozostała pow.utwardzona  - 2456,71 m2 
- pow. biologicznie czynna: pow. trawnika  -10 455,82m2  tj.61% pow. opracowania 
 
 

                                                                                                            Opracowała: 
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

1. Podstawa prawna sporządzenia: art.20 i art.3 Ustawy z 07 lipca 1994r.   
Prawo budowlane 

2. Projektowany obiekt: Rozbudowa i przebudowa  jadalni i sanitariatów w budynku 
nr 3, budowa łącznika pomiędzy budynkiem nr 3 i nr 7 oraz łącznika pomiędzy 
budynkiem nr 3 i nr 4 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach na dz. nr 337.  
Inwestor:  
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach; Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne  

3. Istniejąca zabudowa działki inwestora: działka zabudowana budynkami 
stanowiącymi cały kompleks Domu Pomocy Społecznej w Moczarach tj: 
administracyjny, techniczny, kotłownia oraz 4 budynki zamieszkania zbiorowego 
dla pensjonariuszy. 

4. Istniejąca zabudowa działek sąsiednich: Na działkach sąsiednich bezpośrednio 
graniczących mieszczą się: od pn-zachodu droga gminna, działki od strony pn-
wschodu i pd- zachodu jest wolna od zabudowy, a na działce od pd-wschodu 
znajduje się ciek wodny.  

5. Projektowane zagospodarowanie działki: Projektuje się przebudowę i rozbudowę 
jadalni oraz sanitariatów w budynku nr 3 oraz budowę łącznika pomiędzy 
budynkami nr3 i nr4 i łącznika pomiędzy budynkami nr 3 i nr7 na działce nr 337 w 
Moczarach. Rozbudowa jadalni oraz łączniki będą miały 1 kondygnację 
nadziemną. Dach nad jadalnią dwuspadowy o kącie nachylenia 10° i 18°, nad 
dłuższym łącznikiem jednospadowy o kącie 18°, nad krótszym również 
jednospadowy o kącie 23°. Maksymalna wysokość od poziomu terenu przed 
głównym wejściem, do szczytu dachu wynosi 4,97m. 

6.  Przy budynku zostanie urządzona zieleń, ciągi piesze i droga dojazdowa od 
strony południowej. Parking istniejący, bez zmian. 

7. Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie inwestycji: Przez działkę w miejscu 
planowanej inwestycji przebiega kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, 
kanał ciepłowniczy, wodociąg oraz kabel elektroenergetyczny. Sieci kolidujące z 
budową zostaną przełożone lub zabezpieczone w nowym kanale instalacyjnym. 

8. Lokalizacja projektowanych obiektów: Rozbudowa jadalni i sanitariatów w 
odległości od granicy działki min. 33,9m. Budowa dłuższego łącznika w 
odległości od granicy działki min. 33,2m, natomiast krótszego 77,1m od działki 
po stronie pd-wschodniej (ciek wodny). 

9. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: wg Decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na działkę 337:  

 Nie ustala się nieprzekraczalnej linii zabudowy, dopuszczając lokalizację 
projektowanego budynku w granicach obszaru objętego liniami 
rozgraniczającymi teren inwestycji z zachowaniem przepisów odrębnych.  

 Ustala się wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy rozbudowy budynku nr 3 i 
łączników w stosunku do powierzchni obszaru objętego liniami rozgraniczającymi 
teren inwestycji (1,7ha) na nie większy niż 3%.  

 Nie ustala się wskaźnika wielkości powierzchnia biologicznie czynnej w stosunku 
do powierzchni działki.  

 Ustala się szerokość elewacji frontowej północno-zachodniej dla budynku nr3 (od 
strony wjazdu na działkę) na nie więcej niż 22m.  

 Ustala się szerokość elewacji frontowej północno-zachodniej dla budynku nr 4 i 7 
od strony wjazdu na działkę) bez zmian. 
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 Ustala się wielkość spodu okapu głównych połaci dachowych łączników i 
rozbudowy budynku nr 3 na nie większą niż 4,5m, mierzoną od poziomu terenu 
przed wejściem głównym  do budynku.   

 Geometria dachu: 
- dach jedno-, dwu- lub wielospadowy o kątach pochylenia głównych połaci 

dachowych w przedziale 5°-30° 
- maksymalna wysokość głównej kalenicy dachu mierzona od poziomu terenu 

przed wejściem głównym do budynku nie powinna przekroczyć 6m, 
- pokrycie dachu: blacha stalowa (podobna do pokrycia na dachu istniejących 

budynków) 

 Zakazuje się stosowania agresywnej kolorystyki dachu i elewacji. 
 

10. Przewidywany wpływ projektowanego budynku wraz z urządzeniami 
budowlanymi z nim związanymi na tereny sąsiednie:  Wpływ projektowanej 
rozbudowy budynku nr 3 i budowy dwóch łączników  ogranicza się do działki 
własnej  inwestora nr 337  

11. Określenie obszaru oddziaływania: własna działka nr 337  
 
 

Uzasadnienie 
     Planowaną  rozbudowę budynku nr 3 oraz budowę dwóch łączników 
zaprojektowano z zachowaniem przepisów Ustawy z 07 lipca 1994r. Prawo 
budowlane. 
     Ponadto usytuowanie budynku jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, szczególnie warunki § 12. ust.1., §271-273, 
§60 dotyczący oświetlenia i nasłonecznienia oraz z §19 dotyczącym parkingu.                                                                                                         
                                                                                                                  Opracowała : 
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         część rysunkowa  
 
1.  Orientacja  skala  1 :10000 ark.16 
2.  Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 01 skala  1 : 500 ark.17 

3.  Projekt zagospodarowania terenu –
plansza uzbrojenia 

rys.nr 02 skala  1 : 500 ark.18 

 

 
                                
                                                                          
                            
                      
                                                                
                                                                    
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nazwa obiektu: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Arkusz    nr 1 

 

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

tom II 

 
Nazwa obiektu budowlanego:  

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  JADALNI I SANITARIATÓW W 
BUDYNKU nr 3, BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIEDZY BUDYNKIEM nr 3 

i nr 7 ORAZ ŁĄCZNIKA POMIEDZY BUDYNKIEM nr 3 i nr 4  
w Domu Pomocy Społecznej 

 
 

Adres obiektu budowlanego:                      
                        jednostka ewid. 180108_5 Ustrzyki Dolne- obszar wiejski  
                        obręb ewid. 0021 Moczary dz.nr ew. 337 
Inwestor:            Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  

Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne 
         
 

Projektant:  mgr inż. arch. Mariola Sidor       Upr. Nr ANB-2-8346/84/89/90  PK-0119 
                                                                                                         w specjalności architektonicznej 

Projektanci branżowi:                                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
cz. architektoniczna:        mgr inż. arch. Mariola Sidor                           Upr. Nr ANB-2-8346/84/89/90  PK-0119 
                                                                                                               w specjalności architektonicznej 

asystent projektanta:       mgr inż. arch. Adriana Haduch 
     
cz. konstrukcyjna:           mgr inż. Wincenty Janowski                            Upr. Nr  ANB-2-8346/97/89/90 
                                                                                                                           w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
asystent projektanta:       mgr inż. Jakub Janowski 
 
cz. sanitarna:                   mgr inż. Jan Miśniakiewicz                            Upr. Nr 46/75 
                                                                                                                           w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych  
 
cz. elektryczna:               inż. Zenon Głuszko                                        Upr. Nr E-75/90 
                                                                                                                          w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
Sprawdzający: 
__________________________________________________________________________________________ 
cz. architektoniczna:           mgr inż. arch. Wiesław Pawłowicz              Upr. Nr UAN-2-8346-43/84  PK-0106                                                                                     

w specjalności architektonicznej 
cz. konstrukcyjna:   mgr inż. Barbara Janowska                         Upr. Nr GP.I.UA-8346-117/90 

w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej 
cz. sanitarna:    mgr inż. Michał Kurcoń                                Upr. Nr PDK/0031/POOS/10 

w specjalności instalacyjnej 
cz. elektryczna:    mgr inż. Mateusz Głuszko                           Upr. Nr PDK/0001/POOE/15 

w specjalności instalacyjnej 
__________________________________________________________________________________________ 

Data:  wrzesień 2018r.  
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część opisowa 
 

 
 

Zawartość dokumentacji: 

tom I  

Ark.  2 Spis zawartości 

Ark.  3        Oświadczenie o zgodności z przepisami   

Ark.  4 -6      Informacja BiOZ 

Ark. 7-18         PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Ark. 19-48 Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Opinia geotechniczna, Projekt geotechniczny 

Ark. 49-64 Zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych i posiadanych uprawnieniach 

tom II  

 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 

Ark.  2 Spis zawartości 

Ark.  3-28 Branża architektoniczna 

Ark. 29-47 Branża konstrukcyjna i ekspertyza budynku 

Ark. 48-64 Branża sanitarna i  

Ark. 65-74 Branża elektryczna  

Ark. 75-83 Charakterystyka energetyczna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Data: wrzesień 2018r. 
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Branża architektoniczna     część opisowa 
 

 
 
spis zawartości  
 
1.Podstawa opracowania, przeznaczenie i program użytkowy obiektu  
 
2. Warunki posadowienia i układ konstrukcyjny obiektu  
 
3.Rozwiązania architektoniczno-budowlane  
 
4.Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego  
 
5.Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej  
 
6. Uzgodnienie pod wzgl. warunków ochrony przeciwpożarowej na rysunkach   
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1. Podstawa opracowania, przeznaczenie i program użytkowy obiektu  
- Zlecenie inwestora 
- Wizja lokalna 
- Ocena możliwości zabudowy działki, koncepcja  
- Na zlecenie inwestora projektuje się rozbudowę i przebudowę jadalni i 

sanitariatów w budynku nr 3 oraz budowę łącznika pomiędzy budynkami nr 3 
i nr 4 oraz budowę łącznika pomiędzy budynkami nr 3 i nr 7 na działce 
w Moczarach. Pozostałe pomieszczenia budynku nr 3, nr 4 oraz nr 7 bez zmian.     

- Rozbudowa jadalni oraz budowa dwóch łączników projektowane są jako 
jednokondygnacyjne.  

- Komunikacja z istniejącej części budynku odbywa się poprzez łącznik 
bezpośrednio na zewnątrz.  

- Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych dzięki ukształtowaniu terenu 
przy wejściach oraz dostosowaniu szerokości drzwi i zaprojektowaniu WC dla 
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich . 

- Opracowanie zawiera część architektoniczno-budowlaną projektu budowlanego. 
 

      Wykaz pomieszczeń i powierzchni użytkowych – wg załącznika ark.nr  5.  

 Podstawowe dane techniczne  
 pow.zabudowy proj. rozbudowy jadalni i sanit. oraz dwóch łączników - 381,50m2  

 pow.netto proj. rozbudowy budynku nr 3  oraz dwóch łączników         - 319,50m2 

w tym:  

- pow. netto proj. rozbudowy budynku nr 3 (jadalnia i sanitariaty)                             
81,1m2   

- pow. netto proj. komunikacji - łącznik nr 1 m-dzy budynkami nr 3 i nr 4      
218,8m2   

- pow. netto proj. komunikacji – łącznik nr 2 m-dzy budynkami nr 3 i nr 7        
19,6m2   

 pow. netto proj.przebudowy (sanitariaty) – 13,5m2 

 

 kubatura projektowanej rozbudowy budynku nr 3  :                           545 m3 

 kubatura projektowanego łącznika pomiędzy budynkami nr 3 i nr4   757 m3 

 kubatura projektowanego łącznika pomiędzy budynkami nr 3 i nr7   102 m3 

  - liczba kondygnacji nadziemnych jadalni i dwóch łączników  -  1  
  - obiekt nie podpiwniczony  

- wysokość proj. łącznika nr1 od poz. terenu przed gł. wejściem do kalenicy – 4,80m 
- maks. wysokość projektowanej rozbudowy od poziomu terenu przed głównym 

wejściem, do szczytu dachu 4,97m 
 

2. Warunki posadowienia i układ konstrukcyjny obiektu  
 * Warunki budowy  
- budynek zalicza się do II Kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste 
- grunt nośny jednorodny – glina piaszczysta brązowa z domieszką rumoszu 

skalnego wg oceny geotechnicznej gruntu   
- poziom wody gruntowej – poniżej poziomu posadowienia fundamentów   
- głębokość przemarzania -1,20 m ppt  
- projektowany poziom posadzki parteru budynku nr 3 - 0,00 = 563,19m npm  
- działka pod inwestycję znajduje się na stosunkowo płaskim terenie  
 * układ konstrukcyjny mieszany, rozpiętość stropów od 2,80m do 4,70m  
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 3. Rozwiązania architektoniczno-budowlane  
 
- Rozbudowę budynku nr 3 projektuje się w technologii tradycyjnej (mieszanej), 

ściany nadziemia murowane z bloczków z betonu komórkowego, ocieplenie 
wełną mineralną. Słupy i belki żelbetowe wylewane na budowie, stropy żelbetowe 
monolityczne wylewane na budowie, dach  dwuspadowy o więźbie drewnianej, 
pokryty blachą trapezową,  kąt nachylenia dachu 10° i 18°. 

- Budowę łącznika nr 1 pomiędzy budynkami nr 3 i nr 4 projektuje się w technologii 
szkieletowej drewnianej, ściany fundamentowe i ławy żelbetowe, dach 
jednospadowy o konstrukcji drewnianej i kącie nachylenia 18°. 

- Budowę łącznika nr 2 pomiędzy budynkami nr 3 i nr 7projektuje się w technologii 
szkieletowej drewnianej, słupy i stopy fundamentowe żelbetowe, dach 
jednospadowy o konstrukcji drewnianej i kącie nachylenia 23°. 

- Przy łączniku nr 1 oraz jadalni i sanitariach projektuje się szklaną oranżerię, 
stanowiącą hol wejściowy, na konstrukcji drewnianej o kącie nachylenia dachu 5°. 

 
3.1. Fundamenty – budynek posadowiony na ławach i stopach żelbetowych, ściany 
fundamentowe żelbetowe wylewane na budowie, posadowienie na głębokości wg 
projektu konstrukcji 
 
3.2. Ściany fundamentowe  – izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna 
- na warstwie chudego betonu należy wykonać izolację poziomą  z papy asfaltowej 

2x na lepiku asfaltowym (lub termozgrzewalnej) połączona szczelnie z izolacją 
pionową ław i ścian fundamentowych;  

- izolacja pionowa  na ścianach fundamentowych do poziomu 30cm nad otaczający 
teren – 2x Abizol P+R  

- styrodur XPS grub.10cm do poziomu 1,2m poniżej terenu projektowanego na 
ścianach zewnętrznych budynku 

- izolację poziomą - papę asf.na lepiku asf. lub termozgrzewalną ułożyć na ławach  
- pod podłogą parteru na warstwie chudego betonu ułożyć papę termozgrzewalną    

i zabezpieczyć folią PCV 
     
3.3. Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa nadziemia 
- poziomo ułożyć folię izolacyjną PCV na stropach   
- pod pokryciem dachu - na więźbie dachowej (krokwiach) napiąć membranę 

dachową paroprzepuszczalną; m-dzy murem a elementami drewnianymi 1x papa 
lub folia PCV 

 
3.4. Ściany zewnętrzne projektowane  
 

 Ściany zewnętrzne fundamentowe gr.35cm dwuwarstwowe U = 0,25W/m2K  
- żelbet monolityczny gr.25 cm  
- izolacja przeciwwilgociowa - 2x Abizol R+P 
- styrodur XPS 036 gr.10cm na kleju do styroduru  
- na cokole i części elewacji podpiwniczenia wystającej ponad teren należy 

wykonać  okładzinę elewacyjną (na izolacji termicznej z hydropianu) 
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 Ściany zewnętrzne (SZ1) murowane gr.45cm dwuwarstwowe U = 0,18W/m2K  
- tynk wewnętrzny cementowo-wapienny 1,5cm 
- bloczek z betonu komórkowego gr.24 cm  
- wełna mineralna 038 gr.18cm na kleju (1cm),  
- tynk silikatowy cienko-powłokowy na siatce z włókna szklanego lub okładzina 

drewniana NRO wg rysunków 
 

* Wykonać ocieplenie i elewacje budynku styropianem stosując masy klejowe 
  i elewacyjne w jednym systemie.   
 

 Ściany zewnętrzne szkieletowe gr.30cm U = 0,18W/m2K – warstwy wg rysunków 
 
3.5. Ściany nośne wewnętrzne  

- tynk cementowo-wapienny  
- bloczki z betonu komórkowego gr 24cm  
- tynk cementowo-wapienny  

 
3.6. Ściany działowe  
- ściany działowe na parterze z bloczków z betonu komórkowego gr.12cm oraz 

częściowo szkieletowe systemowe; obudowa kominów wentylacyjnych bloczkami 
z betonu komórkowego gr. 6cm   
* ściany gr.6 należy zbroić w poziomie i pionie co 2 warstwy prętem ø6mm lub 
bednarką 

 

3.7. Słupy i podciągi żelbetowe wylewane na budowie - wg cz.konstrukcyjnej  
 

3.8. Piony wentylacyjne  
- Projektuje się wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorem elektrycznym 

wyciągowym w łazienkach 
- Piony wentylacji grawitacyjnej należy wykonać z pustaków z betonu lekkiego o 

ściance gr.4cm z kanałami 12cmx17cm na zaprawie cementowej.  
- Obudowę kominów należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego gr 6cm, 

zbrojonych jak ścianki działowe.  
- Kominy wentylacyjne ponad ostatnim stropem należy obmurować betonem 

komórkowym gr. 6cm i ocieplić styropianem gr 5cm, wykończyć tynkiem na 
siatce i nakryć czapką betonową, okutą blachą. 

- Wloty wentylacyjne na wys.15cm pod stropem zabezpieczyć kratką PCV. 
 
3.9. Stropy  
- podłoga na gruncie– chudy beton gr.10cm zbrojony siatką, ocieplony styrodurem 

gr. 12cm, z wylewką betonową gr.5cm, wykończenie płytki gresowe 
- nad częścią parteru- nad sanitariatami  płyta żelbetowa wylewana na mokro 
- należy wykonać wyłazy techniczny na nieużytkowy strych, zamknięty stalową 

klapą EI15 z ociepleniem 
- skosy dachu od spodu wykończyć podwójnie płytami gipsowo-kartonowymi GK 

gr.1,25cm na ruszcie metalowym. 
 
3.10. Wieniec żelbetowy  
- na ścianach nośnych budynku szerokości 24m; ocieplenie wełną mineralną 

gr.18cm  
 

3.11. Nadproża - nad drzwiami typowe z belek L-19 oraz żelbetowe wg. cz. 
konstrukcyjnej.  
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3.12. Dach - elementy wg proj. konstrukcji  
- nachylenie połaci dachowych 10°, 18° i 23° 
- konstrukcja drewniana - krokwie rozstawione średnio  co 0,80m  
- krycie blachą trapezową w kolorze brązowym, matową 
- wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami grzybo- i owadobójczymi 

oraz środkami p.poż dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Fobos 4M)     

- na projektowanych dachach zamontować śniegołapy   
 

3.13. Posadzki – wykonać wg rys. przekroju 
- projektuje się posadzkę w łączniku na wskazanych odcinakach o nachyleniu 5% 
- wykończenie w korytarzach oraz jadalni – płytki gresowe antypoślizgowe 
- w sanitariatach - terakota 

 
 3.14. Stolarka i ślusarka  
- drzwi wejściowe, zewnętrzne aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, 

Umax=1,5W/m2K,  
- drzwi z wiatrołapu do korytarza aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym  
- drzwi wewnętrzne płytowe typowe np.POLSKONE, 

- okna z PCV białe, minimum dwuszybowe, współczynnik przenikania ciepła dla 
całego okna Umax=1,1W/m2K 

*Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń nie może być 

   mniejszy niż 20m3/h na osobę. 

 * W drzwiach sanitariatów  wbudowany nawietrzak dolny o pow.200cm2
 

 
3.15. Wykończenie budynku  
- w korytarzu do wys.1,5m farby zmywalne 
- powyżej - tynk gładki, malowanie  
- na elewacjach wykonać tynk silikatowy w kolorze białym; część ścian 

zewnętrznych wykończyć okładziną drewnianą w kolorze ciemnego brązu 
- cokoły wykończyć płytką elewacyjną kamienną lub kamienno-podobną w kolorze 

szarym,  
- pokrycie dachu blachą trapezową  w kolorze ciemno brązowym, matowe 
- obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekanej, w tym samym kolorze co dach 
- rynny i rury spustowe stalowe,  w kolorze ciemno brązowym   
- w płaszczyźnie połaci dachowej podbitka z elem. PCV z nawietrznikami.               

 
Wokół budynku wykonać opaskę szer.60cm lub chodnik z kostki betonowej        
     ze spadkiem 2% od budynku. 
 
4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego  
    Projektowane instalacje: 
- instalacja oświetleniowa w jadalni, sanitariatach, komunikacji i łącznikach  
- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w łącznikach 
- instalacja odgromowa   
- instalacja wody zimnej i ciepłej 
- instalacja co   
- instalacja kanalizacji sanitarnej  
- wentylacja grawitacyjna  łazienek wspomagana wentylatorkiem elektrycznym  

 
* Charakterystyka energetyczna budynku – w części instalacyjnej 
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5. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej  
 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r. 

(DzU z 2015 poz 2117) w sprawie uzgadniania projektu  budowlanego pod względem  ochrony 
przeciwpożarowej  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 
690; z późniejszymi zmianami). – Rozp.1 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 
poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  budowlanych 
i terenów. - Rozp.2 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r (Dz.U.Nr124 
poz.1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. - Rozp.3  

 
5.1. Powierzchnia obiektu, wysokość i liczba kondygnacji 
- projektowana rozbudowa budynku nr 3 i budowa dwóch łączników o powierzchni 

netto: 319,50m2, w tym komunikacja 218,8m2;  
- projektowana rozbudowa to część 1-kondygnacyjna, niepodpiwniczona. 
- maks. wysokość istniejących budynków nr 3 i 4 od poziomu terenu do kalenicy 

10,50m; budynek nr 7 wysokość do kalenicy 13,90m 
- maks. wysokość projektowanej rozbudowy od poziomu terenu przed głównym 

wejściem, do szczytu dachu 4,97m 
- najmniejsza odległość proj. łącznika od istn. budynku kotłowni na działce 

inwestora wynosi 13m. 
  
5.2 Odległość od obiektów sąsiadujących; 
Budynki nr 3 i nr 7 stykają się ścianami ze sobą oraz są powiązane funkcjonalnie, 
budynki nr 3 i nr 4 są usytuowane na działce prostopadle względem siebie, zostaną 
ze sobą połączone funkcjonalnie projektowanym łącznikiem.   
 
5.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych; 
W budynku mogą być użyte materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń o 
temp. zapalenia 270-550°C. W budynku nie przewiduje się przechowywania lub 
stosowania  materiałów mogących powodować powstanie strefy zagrożenia 
wybuchem.  Materiały użyte na wykończenie podłóg, ścienne oraz sufity muszą 
posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie powszechnym. 
 
5.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; 
Obciążenie ogniowe w żadnym z pomieszczeń budynku nie przekroczy 500MJ/m2.  
 
5.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej 
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach; 
Budynek zakwalifikowany jest do ZL II 
- budynek – dom dla osób starszych (§209.2)  Rozp.1); 
- projektowany łącznik 1-kondygnacja nadziemna; istniejące budynki nr 3 i 4 
dwukondygnacyjne, budynek nr 7 trzykondygnacyjny  
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5.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 
W projektowanym obiekcie nie będą występowały pomieszczenia/strefy zagrożone   
wybuchem. 
 
5.7 Podział obiektu na strefy pożarowe; 
Projektowany łącznik (komunikacja) i sanitariat stanowią odrębną strefę pożarową, 
strefy pożarowe w istniejących budynkach jak dotychczas. 
  
5.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i 
stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 
Klasę odporności pożarowej  budynku ustalono jako "C" 
- budynek niski N (§212.2, 4, 7) Rozp.1)   
Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych projektowanego łącznika wynosi co 
najmniej: (§216.1. Rozp.1)   

- główne ściany i słupy nośne - R60;   
- ściany oddzielenia pożarowego -REI120; 
- stropy  żelbetowe - REI 60;  
- konstrukcja dachu - R15; (w pasie 4m od budynku nr 3 i 4 odporność pożarowa 

dachu REI60) 
- ściana zewnętrzna EI 30;  
- przekrycie dachu RE15; (w pasie 8m od budynku nr 3 i 4 RE30) 
- Konstrukcja nośna wykonana będzie częściowo z elementów żelbetowych i 

murowanych, łącznik w konstrukcji drewnianej, konstrukcja dachu drewniana, 
wszystkie elementy zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia 
FOBOSEM 4M, skosy dachu podbite płytami gipsowo–kartonowych gr.2x1,25cm. 
W zaznaczonych strefach 4m zastosować sufit podwieszany w systemie 
przeciwpożarowym np. z płytami PROMAXON typ A. 

       W zakresie wystroju wnętrz użyte będą wyłącznie: 

 materiały, których produkty   rozkładu   termicznego   nie   są  bardzo 
toksyczne i silnie dymiące, 

 wykładziny  podłogowe i  okładziny ścienne  oraz stałych elementów wystroju              
i wyposażenia wnętrz, co najmniej "trudno zapalne" i nie rozprzestrzeniające 
ognia, 

 sufity podwieszane i okładziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapiące i 
nie odpadające pod wpływem ognia. 

5.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz 
przeszkodowe; 

       Ewakuacja z istniejących budynków odbywa się do łącznika, następnie drzwiami 
o szer. 180cm (skrzydła po 90cm) na zewnątrz budynku. W połowie długości łącznika 
projektuje się dodatkowe wyjścia w na dwie strony, każde szer.180cm. 
 
Długości przejść i dojść ewakuacyjnych spełniają wymagania przepisów. 
  - długość dojścia ewakuacyjnego dla ZLV - poniżej 10m (§256.3. Rozp.1)   
 Obiekt wyposażony zostanie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Awaryjne 
oświetlenie  ewakuacyjne będzie działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku 
oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia min. 1 lx, a w miejscach lokalizacji 
punktów pierwszej pomocy oraz urządzeń przeciwpożarowych i przycisków 
alarmowych - min. 5 lx. 
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5.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 
a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 
odgromowej; 

 
1) Dla obiektu zapewniony będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie 

umożliwiać odłączanie wszystkich  obwodów elektrycznych w budynku.   
Przeciwpożarowy wyłącznik umieszczony będzie w pobliżu głównego wejścia 
do budynku i odpowiednio oznakowany zgodnie z wymaganiami odpowiedniej 
polskiej normy. 
 

2) Przepusty instalacyjne w przegrodach przeciwpożarowych zabezpieczone będą 
do klasy EI wymaganej dla danej przegrody. 

3) Obiekt będzie chroniony instalacją odgromową 

5.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, 
dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a 
w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji 
pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych; 

Do ochrony obiektu – przewiduje się następujące instalacje i urządzenia 
służące ochronie przeciwpożarowej: 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu – istniejący, 
- wewnętrzna instalacja hydrantowa  (§19.1.1) Rozp.2) 
- oświetlenie awaryjne - system oświetlenia spełniać będzie wymagania norm 

europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172, (§181.3.2)b) Rozp.1) 
- pomieszczenie jadalni i łącznika nr 2 należy objąć istniejącym SAP- wg 

odrębnego opracowania 

Urządzenia przeciwpożarowe wykonane będą wg odrębnych projektów branżowych 
uzgodnionych pod względem ppoż. 

5.12 Wyposażenie w gaśnice; 
      Zgodnie § 32 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7.06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719) obiekt będzie wyposażony w 
gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami 
norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. Jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypadać będzie na każde 100 
m2 powierzchni strefy pożarowej budynku. Odległość z każdego miejsca, w którym 
może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie będzie przekraczać 30 m. 
 
5.13  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; 
       Istniejące – hydranty na istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowane są na 
terenie zespołu budynków – Domu Pomocy Społecznej - spełnione wymogi 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r 
(Dz.U.Nr124 poz.1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych.  

 

 



                   USŁUGI PROJEKTOWE    ARCHITEKT MARIOLA SIDOR     

   38-500 Sanok Zahutyń 234    Tel.(13)4633844, kom.502-576701               

arkusz nr 12 

Nazwa obiektu: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

5.14 Drogi pożarowe. 
Obiekty dostępne dla wozów straży pożarnej jak do tej pory, wokół całego zespołu 
budynków przebiega droga. Dla części działki zabudowanej łącznikiem projektuje się 
nowe odcinki drogi dojazdowej – pożarowej.   Drogi te zapewnią dojazd pożarowy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.07.2009r (Dz.U.Nr124 poz.1030 §12 ust.3 pkt1 ) w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
 
6. Uzgodnienie pod wzgl. warunków ochrony przeciwpożarowej   na rysunkach   

                                                                                                 
 

                                                                                                           Opracowała:     
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Br. architektoniczna część rysunkowa 
 
Spis rysunków 
 
ark.14 Rzut łącznika nr 1 skala 1:100 rys.01 
ark.15 Rzut łącznika nr 2 skala 1:100 rys.02 
ark.16 Rzut dachu skala 1:100 rys.03 
ark.17 Przekrój A1 skala 1:50 rys.04 
ark.18 Przekrój A2 skala 1:50 rys.05 
ark.19 Przekrój A3 i A4 skala 1:50 rys.06 
ark.20 Przekrój A5 skala 1:50 rys.07 
ark.21 Przekrój A6 skala 1:50 rys.08 
ark.22 Przekrój A7 skala 1:50 rys.09 
ark.23 Przekrój A8 skala 1:50 rys.10 
ark.24 Elewacje: północno-zachodnia i 

północno-wschodnia 
skala 1:100 rys.11 

ark.25 Elewacja południowa skala 1:100 rys.12 
ark.26 Elewacja południowo- zachodnia skala 1:100 rys.13 
ark.27 Elewacja południowo- wschodnia skala 1:100 rys.14 
ark.28 Wizualizacja - kolorystyka   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


