OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania
części pomieszczeń parteru w budynku wielorodzinnym
z funkcji hotelowej na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy
OPS w Gryfinie
Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8 dz. nr 157 obręb 3
m. Gryfino.
I.

PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie inwestora
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 106
poz.1126 z póź. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(DZ. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z póź. Zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.);
5. Inwentaryzacja budowlana opracowana przez Konstrukcyjną Spółkę
Projektową „KONSTRUKCJA” s.c. Szczecin ul. Osieka 9;
6. Uzgodnienia z Inwestorem
7. Wizja lokalna
8. Przepisy i normy projektowe

II.

Przeznaczenie i program użytkowy

Przedmiotem projektu jest przebudowa części parteru na pomieszczenia
związane z działalnością świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS w
Gryfinie. Przedmiotowa przebudowa wymaga zmiany układu funkcjonalnego
wiążącego się z rozbiórką niektórych ścian działowych i wykonaniem nowych.
Zestawienie powierzchni i kubatur
• Pow. całkowita netto przedmiotowej części obiektu przed zmianą sposobu użytkowania
–273,93 m2
• Powierzchnia użytkowa przed zmianami 273,93m2
• Powierzchnia użytkowa po zmianach 274,33m2
• Kubatura przedmiotowej części parteru -896,28m3
• Wysokość pomieszczeń 3,08m
Podczas przebudowy nie ulega zmianie powierzchnia ani kubatura budynku, a zmiana
powierzchni użytkowej wynika z ustawienia ścianek działowych, których powierzchnia
wpływała na całkowitą użytkową powierzchnię w tej części budynku.
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Program użytkowy parteru po zminach
Parter
1. Świetlica dla dzieci
2. Biuro
3. Sala komputerowa
4. Korytarz
5. WC
6. WC dla niepełnosprawnych
7. Biuro
8. Biuro
9. Magazynek środków czystości
10. Magazyn na sprzęt sprzątający
11. Świetlica dla dorosłych
12. Korytarz
13. Sala gier planszowych

277,89m2
75,45 m2
4,46 m2
20,13 m2
20,35m2
4,63 m2
5,3 m2
11,95 m2
9,44 m2
2,19 m2
1,50 m2
70,42 m2
12,86 m2
35,65 m2

III.
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU -OPIS STANU
ISTNIEJĄCEGO
Budynek wielorodzinny całkowicie podpiwniczony z dachem płaskim jednospadowym
krytym papą. Obiekt posiada jedną kondygnację podziemną oraz 5 kondygnacji nadziemnych
(parter oraz cztery piętra). Wszystkie piętra budynku po byłym hotelu „PLATAN” zostały
adaptowane na lokale mieszkalne z klatką schodową bez dostępu do parteru obiektu. Parter z
przeznaczeniem na pomieszczenia usługowe w części objętej niniejszym opracowaniem, będzie
pełnić funkcję budynku użyteczności publicznej. Do przedmiotowej części parteru przejść
można wejściem niezależnym od wejścia do mieszkalnych lokali komunalnych. Wejście do
organizowanej świetlicy wielopokoleniowej zlokalizowane jest od strony wschodniej, gdzie
znajdują się parkingi, a główne wejście od strony OPS-u, którego biura zlokalizowane są w
pozostałej części parteru w przedmiotowym budynku.

Budynek, po zmianie funkcji części parteru z hotelowej na biurową posiada
zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych, gdyż taki dostęp zapewniono w chwili
przebudowy pozostałej części parteru, gdy powstawały biura agendy OPS-u
Ściany obiektu wykonane z cegieł i płyt żerańskich są ocieplone styropianem.
Wysokość pomieszczeń tej części parteru 308cm. Wszystkie okna w obiekcie są wykonane z
wysokoudarowego PCV.

Ekspertyza budowlana
Stan techniczny przedmiotowej części parteru obiekt, który jest przeznaczony do
przebudowy i adaptacji z pomieszczeń hotelowych i kuchennych na potrzeby świetlicy
wielopokoleniowej organizowanej przy OPS w Gryfinie, ocenia się jako dobry i pozwalający
na dokonywane zmiany. Nie zauważono żadnych niepokojących pęknięć czy ugięć elementów
konstrukcyjnych tej części obiektu
Jednocześnie stwierdza się, że dokonywane zmiany nie wpłyną ujemnie na
konstrukcję budynku, albowiem zmiana sposobu użytkowania nie powoduje zwiększenia
obciążeń zarówno stałych jak i zmiennych (użytkowych).
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IV.
Opis projektowanych zmian
Wprowadza się niewielkie zmiany w podziale pomieszczeń przedmiotowej części
parteru wraz z demontażem niektórych istniejących ścianek działowych.
Planuje się także zamurowanie istniejącego wyjścia od strony bocznej (południowej)
oraz wykonanie w jego miejscu okna, gdyż w tej części projektuje się toaletę.
Projektowane ściany działowe należy wykonać z ceramiki drążonej, pamiętając o
umieszczeniu w co trzeciej warstwie spoiny zbrojenie bednarką.
Cała stolarka okienna, z uwagi na jej zły stan techniczny, zostanie wymieniona, z
uwzględnieniem zastosowania w elewacji frontowej (wschodniej) szyb antywłamaniowych ze
szkłem klasy P6 lub wyższym.
Projektowany podział pomieszczeń wymusza zamurowanie niektórych otworów
drzwiowych, co będzie zrealizowane podobnie jak ścianki działowe, za pomocą ceramiki
drążonej.
V.
ROZWĄZANIA TECHNICZNE BUDYNKU
1. Ściany działowe
Ścianki murowane z bloczków ceramicznych ze zbrojeniem spoin poziomych
bednarkami co trzecią warstwę.
2. Wentylacja
Wentylacja pomieszczeń, jako grawitacyjna, zapewniona za pomocą istniejących
kanałów wentylacyjnych w istniejących kominach.
3. Projektowana stolarka drzwiowa
a) drzwi wewnętrzne oraz ościeżnice drzwiowe drewniane
b) do łazienki drzwi z kratką nawiewną,
c) okna wewnętrzne wykonane z PVC
d) Przepierzenie w korytarzu wykonane z PVC
4. Instalacje występujące w obiekcie
Wszystkie instalacje w obiekcie zasilane będą z istniejących przyłączy.
a) instalacje wody zimnej i ciepłej wykonane z rur miedzianych,
b) instalacje kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PCV,
c) instalacja ogrzewania- do ogrzania pomieszczeń zastosować grzejniki stalowe
zasilane z istniejących przyłączy, prowadzone na ścianach,
d) instalacja elektryczna wykonana zostanie przewodami podtynkowymi na ścianach
zgodnie z P.B. elektrycznym.
5. Wykończenie wewnętrzne budynku
• We wszystkich pomieszczeniach ściany i sufity malowane farbą emulsyjną,
• W łazienkach płytki ceramiczne na ścianach do wys. min. 2,0 m od posadzki,
• Posadzki wykończenie według rzutów.
VI.

Technologia wewnątrz świetlicy wielopokoleniowej

Przewiduje się, że w tej części budynku przebywać będzie w jednym czasie
maksymalnie 4 osoby –pracowników OPS oraz ca 40 osób –petentów (świetliczan). W
pomieszczeniu nr 1.1 oznaczonym na rysunku nr 4-p znajdować się będą szafki ubraniowe na
odzież świetliczan. W pomieszczeniu 1.9 znajdować się będą środki czystości, a w
pomieszczeniu 1.10 znajdować się będą sprzęty do utrzymania czystości.
W pom. nr 1.6 przewidziano urządzenia (miskę ustępową oraz umywalkę)
przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy urządzeniach znajdować się będą
uchwyty ułatwiające tym osobom korzystanie z łazienki.
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W pomieszczeniu 1.3 przewidziano stanowiska komputerowe, a w pomieszczeniu nr 1.2
stanowisko dla osoby nadzorującej.
VII.

Ochrona pożarowa budynku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 02.75.690 z
dnia 15.06.2002r) obiekt zalicza się do kategorii ZL IV, a przedmiotowa część parteru do
kategorii ZL III.
Wymagana klasa odporności pożarowej dla przedmiotowe części obiektu to „B"
Przedmiotowa część obiektu stanowić będzie jedną strefę pożarową. Wielkość strefy
pożarowej 277,89m2<5.000m2 zgodnie z §227 ust. 1 (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (DZ. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z póź. Zm.)).
Budynek wolnostojący średniowysoki (SW) podpiwniczony
Dla wymaganej klasy odporności pożarowej „B” wymagane są niżej wymienione
odporności ogniowe poszczególnych elementów budynku:
- główna konstrukcja nośna, wymagane R-120 –warunek spełniony dla ścian i słupów
żelbetowych;
- konstrukcja dachu, R-30 nie dotyczy;
- strop R E I -60 –warunek spełniony dla stropu żelbetowego
- ściany zewnętrzne –dotyczy pasa międzykondygnacyjnego, wymagane E I-60 – warunek
spełniony dla muru z cegły i żelbetu;
- ściany wewnętrzne E I 30 – warunek spełniony dla ścian wykonanych z cegły.
W/w elementy budynku wykonane są z materiałów NRO a konstrukcja stropu jest nie palna.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003r nie wymagane
jest zastosowanie hydrantu 52.
Dojazd pożarowy zapewniony, z ulicy Sprzymierzonych. Hydrant zewnętrzny zasilany z sieci
miejskiej w odległości do 75m.
Warunki ewakuacji z budynku poprzez korytarz do głównego wyjścia -zapewnione (wymagane
do 30m drogi pożarowej).
Zalecenia:
1. obiekt wyposażyć w gaśnice –zaleca się gaśnice proszkowe 2kg z proszkiem ABC lub
płynne z 3-ma dm3 środka gaśniczego –na każde 100m2 powierzchni użytkowej z
maksymalną drogą dojścia do 30m. Należy oznakować miejsca sytuowania gaśnic zgodnie
z PN;
2. należy oznakować przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z PN;
3. należy wywiesić instrukcję alarmową
Wymagane oświetlenie awaryjne na drodze ewakuacyjnej wg PN-EN-1838.
VIII.

Atesty

Wszystkie materiały zastosowane w czasie budowy muszą posiadać odpowiednie atesty.

IX.
-

Warunki wykonania robót

Prace budowlane przeprowadzić pod nadzorem kierownika budowy i zgodnie z:
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych,
prawem budowlanym,
aktualnymi polskimi normami,
sztuką budowlaną.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpień 2002r. (Dz. U. Nr 151
poz. 1256) w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. –nie jest wymagane wykonanie planu zwanego planem
BIOZ.

Opracował:
mgr inż. arch. Janusz Wójcik

inż. Halina Kuczyńska

mgr inż. Romuald Czarnojan
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