OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, na działkach nr 726/75 oraz 726/81, w Świeciu,
przy ul. Wojska Polskiego 195A
Inwestor:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świeciu
Ul. Wojska Polskiego 195A,
86-100 Świecie

I. DANE OGÓLNE
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu, polegająca na dobudowie od strony elewacji wschodniej pomieszczeń biurowych wraz z niezbędną komunikacją.
1.2 Opinia geotechniczna
Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego określono na podstawie analiz badań geotechnicznych gruntu, oraz jego analizy makroskopowej, a także obserwacji zachowania się obiektów sąsiednich. W miejscu projektowanej inwestycji, stwierdzono następujące warunki geotechniczne: pod wierzchnią warstwą ziemi urodzajnej gr. 30 cm występują piaski gliniaste średnie. Do poziomu posadowienia ław fundamentowych nie
stwierdzono występowania wód gruntowych. W wykopie próbnym nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Podłoże gruntowe objęte projektowaną
inwestycją, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym zalicza się do prostych
warunków gruntowych i pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z §4, ust.2 i ust.3,
pkt. 1, Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 463). Przyjęto dopuszczalny nacisk na podłoże gruntowe 0,15 MPa.
1.3 Uzbrojenie terenu.
Na teren działki doprowadzone jest przyłącze wody, energetyczne, telekomunikacyjne,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazu ziemnego.
II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW
1.

Charakterystyka obiektu

Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Świeciu poprzez dobudowę do istniejącego budynku pomieszczeń biurowych wraz z
niezbędną komunikacją. Projektowana dobudowa niepodpiwniczona, dwukondygnacyjna, parter + I piętro. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z bloczków betonu
komórkowego, ocieplonych warstwą styropianu gr. 15cm. Stropodach żelbetowy, niewentylowany, ocieplony. Projektowana rozbudowa nawiązuje architektonicznie do budynku istniejącego.

2.

Dane techniczne

Zestawienie powierzchni i kubatury:
Istniejący budynek

Obiekt
pow. zabudowy:
pow. użytkowa:
kubatura brutto:

102,72 m2
161,92 m2
661m3

Projektowana
rozbudowa budynku
32,20 m2
51,59 m2
214,08 m3

Razem
134,92 m2
213,51 m2
875,08 m3

Program użytkowy;
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Pow.
Rodzaj pomieszL.p.
użytkowa
czenia
[m2]
Część istniejąca parteru
1/1
Przedsionek
7,93
1/2
W.C.
3,89
1/3
Biuro
20,28
1/4
Biuro
14,07
1/5
Biuro
13,47
1/6
Pom. socjalne
3,75
1/7
Pom. gospodarcze
9,66
1/8
Schody
3,84
Łącznie pow. części istniejącej parteru
76,89
Projektowana rozbudowa parteru
1/9
Biuro
19,24
1/10
Pom. magazynowe
6,14
Łącznie pow. części proj. parteru
25,38
Razem: 102,27
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIĘTRA
Pow.
Rodzaj pomieszL.p.
użytkowa
czenia
[m2]
Część istniejąca I piętra
2/1
Komunikacja
22,75
2/2
Biuro
28,73
2/3
Biuro
19,88
2/4
Biuro
12,97
Łącznie pow. części istn. I
84,33
piętra
Projektowana rozbudowa I piętra
2/5
Komunikacja
6,97
2/6
Biuro
19,24
Łącznie pow. części proj. I piętra
26,21
Razem: 110,54

3.

Dane konstrukcyjno-materiałowe

3.1 Fundamenty.
3.1.1. Ławy fundamentowe żelbetowe, wg rysunku rzutu fundamentów, z betonu B20,
zbrojone prętami 4 12, stal A-III /34GS/, strzemiona 6 co 30 cm, stal A-I
/St3SX/. Otulenie zbrojenia 5,0 cm. Ławy wykonać na warstwie chudego betonu
B10 o grubości 10 cm.
3.1.2 Ściana fundamentowa betonowa z bloczków betonowych gr. 24 cm murowanych na
zaprawie cementowej marki M4 lub muru betonowego wylanego z betonu B20. Izolacja termiczna - styropian gr. 12 cm.
3.2 Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne gr. 24 cm, z bloczków betonu komórkowego marki co najmniej M600,
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej marki M4. Warstwa izolacji termicznej
gr. 15 cm (styropian). Tynk według technologii lekkiej-mokrej.
3.3 Wieniec żelbetowy
Wieniec żelbetowy na ścianach po obwodzie budynku, nad przyziemiem oraz nad I piętrem, z betonu B20, zbrojony prętami 4 12, stal A-III /34GS/. Strzemiona 6 co 30 cm,
stal A-I /St3SX/. Otulenie zbrojenia 3,0 cm.
3.4 Schody wewnętrzne
Schody wewnętrzne żelbetowe, jednobiegowe, wylewane na mokro z betonu B20. Zbrojenie schodów prętami 12 co 12cm, stal A-III /34GS/, pręty rozdzielcze 12 co 30cm, stal
A-I /St3SX/. W odległości l/4 od podpór co drugi pręt zbrojenia głównego należy odgiąć
do góry. Otulenie zbrojenia 3,0cm.
3.5 Stropy
Strop nad parterem oraz nad I piętrem typu gęstożebrowy firmy „Leier”, wg rysunków rzutów stropów. Stropy wykonać wg instrukcji producenta.
3.6 Posadzki
Posadzki z płytek ceramicznych układanych na uprzednio wykonanych posadzkach betonowych.
3.7 Stolarka
Stolarka okienna typowa PCV, drzwiowa typowa wg zaleceń Inwestora.
3.8 Stropodach
Dach jednospadowy o spadku połaci dachowej wynoszącym 2%, w postaci wylewki betonowej z betonu B20 grubości min. 4 cm zaprojektowanej na stropie nad I piętrem, Przed
wykonaniem wylewki należy strop ocieplić styropianem grubości 20 cm. W celu zapewnienia odpowiedniego spadku dachu należy wykonać warstwę spadkową z keramzytu
gr. 10-25 cm. Warstwę pokrycia dachowego stanowi podwójna warstwa papy termozgrzewalnej.

3.9 Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe wykonać z profili PCV lub blachy ocynkowanej gr. 0,55mm. W
przypadku rynien PCV mocowanie haków do stropodachu co 50cm, dla rynien z blachy
ocynkowanej haki należy mocować w rozstawie co 90cm, uchwyty do rynny półokrągłe
wg BN-66/5059-02 mocowane śrubami M6/25. Rynny ø125 mm, rura spustowa ø110 mm.
3.10 Izolacje.
- termiczna
- dachu – styropian gr. 20 cm,
- ścian zewnętrznych – styropian gr. 15 cm,
- ścian fundamentowych - styropian gr. 10 cm,
- posadzki na gruncie – styropian gr. 10 cm,
- przeciwwilgociowa
- pozioma na fundamentach; 2 x papa asfaltowa na lepiku,
- pozioma posadzki na gruncie; folia budowlana gr. 0,2 mm,
- pionowa ścian fundamentowych; 2 x dysperbit,
- pozioma dachu, papa termozgrzewalna.
3.11 Wentylacja.
Wentylacja projektowanych pomieszczeń biurowych za pomocą otworów wentylacyjnych typu ‘Z’ usytuowanych w ścianach zewnętrznych budynku. Nawiew powietrza do
budynku za pomocą wbudowanych nawiewników okiennych higrosterowanych.
4. Roboty wykończeniowe
4.1 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne i zewnętrzne cienkowarstwowe.
4.2 Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną lub akrylową w kolorach dobranych przez
Inwestora, wskazane kolory jasne, pastelowe.
4.3 Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm w kolorze stalowym.
4.4 Kolorystyka elewacji.
Ściany zewnętrzne; tynk strukturalny cienkowarstwowy w kolorze białym,
Cokół; płytki klinkierowe w kolorze ceglastym,
Stolarka okienna PCV, w kolorze białym,
Rynny i rury spustowe w kolorze stalowym.
5. Instalacje wewnętrzne
5.1 Instalacja elektryczna wg projektu branżowego z istniejącego przyłącza, po przebudowaniu.
5.2 Instalacja telekomunikacyjna wg projektu branżowego, rozbudowa wewnętrznej instalacji
telekomunikacyjnej.
5.3 Instalacja c.o. wg projektu branżowego, z istniejącej kotłowni na gaz ziemny.
5.4 Instalacja wod. – kan. – nie dotyczy.

III. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY
1.1 WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD
Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. Nr
201 z 2008r., poz. 1240)
A. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje
energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem
mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem
budynku.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu lub jego części stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową
oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, dla budynków niewyposażonych w systemy chłodzenia nie ma potrzeby odrębnego przedstawiania bilansu mocy urządzeń elektrycznych i technologicznych poza globalnym wskaźnikiem
EP.
B. Budynek jest wyposażony w instalację ogrzewczą, w związku z czym, przedstawiono poniżej właściwości cieplne przegród zewnętrznych.
Ściana poddasza:
Tynk cienkowarstwowy. gr. 0,5cm: R1=d1/ λ1=0,005/1,00=0,005 m2*K/W
Płyta styropianowa gr. 15cm: R2=d2/ λ2=0,15/0,04=3,750 m2*K/W
Bloczek betonu komórkowego gr. 24cm: R3=d3/ λ3=0,24/0,21=1,143 m2*K/W
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm: R6=d6/ λ6=0,015/1,00=0,015 m2*K/W
- Całkowity opór cieplny przegrody z uwzględnieniem członu korekcyjnego wynosi:
RT=4,913 m2*K/W
U=1/RT=1/4,913=0,204 m2*K/W
W obliczeniach pominięto wpływ łączników mechanicznych, ponieważ ich współczynnik
przewodniości cieplnej λf<1,00W/m*K.
- Współczynnik przenikania ciepła Uk z uwzględnieniem mostków cieplnych wynosi:
Uc=0,204 m2*K/W
ΔU=0,05 m2*K/W => zryczałtowany dodatek uwzględniający wpływ mostków cieplnych
dla przegrody z otworami okiennymi i drzwiowymi,
Uk=Uc+ΔU=0,204+0,050=0,254 m2*K/W
Uk=0,254 m2*K/W≤Uk,max=0,300 m2*K/W
Projektowana przegroda spełnia aktualnie obowiązujące wymagania cieplne.

Konstrukcja dachu (metoda uproszczona):
Beton gr. 4 cm: R1= d1/ λ1=0,04/1,70=0,024 m2*K/W
Styropian. gr. 15 cm: R2=d2/ λ2=0,15/0,04=3,750 m2*K/W
Strop gęstożebrowy gr. 24,5 cm: R3=d3/ λ3=0,245/1,00=0,245 m2*K/W
Tynk gipsowy gr. 1,0 cm: R4=d4/ λ4=0,010/0,40=0,025 m2*K/W
- Całkowity opór cieplny przegrody z uwzględnieniem członu korekcyjnego wynosi:
RT=4,044 m2*K/W
- Współczynnik przenikania ciepła U wynosi:
U=1/RT=1/4,044=0,245 m2*K/W
U=0,247 m2*K/W ≤ Uk,max=0,250 m2*K/W
Projektowana przegroda spełnia aktualnie obowiązujące wymagania cieplne.

Posadzka na gruncie:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r. w budynku
mieszkalnym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna być izolowana dodatkową izolacją cieplną.
Podłoga na gruncie
Płytki ceramiczne gr. 1 cm: R1=d1/ λ1=0,01/0,20=0,050 m2*K/W
Wylewka betonowa gr. 6 cm: R2=d2/ λ2=0,06/1,70=0,035 m2*K/W
Płyta styropianowa gr. 10 cm: R3=d3/ λ3=0,10/0,04=2,500 m2*K/W
Beton podkładowy gr. 10 cm: R4=d4/ λ4=0,10/1,70=0,059 m2*K/W
Podsypka piaskowa gr. 20 cm: R5=d5/ λ5=0,20/2,00=0,100 m2*K/W
RT1 = 2,744W/(m2K)
- Współczynnik przenikania ciepła U wynosi:
U=1/RT=1/2,744=0,364 m2*K/W
U=0,364 m2*K/W ≤ Uk,max=0,450 m2*K/W
Projektowana przegroda spełnia aktualnie obowiązujące wymagania cieplne.
Zastosowanie grubości ocieplenia, zarówno dla strefy pierwszej, jak i drugiej spełniają
wymagania co do oporu cieplnego warstw podłogi na gruncie.
Wartość współczynników Uk w projektowanym obiekcie jest mniejsza od wielkości dopuszczalnych podanych w ww. rozporządzeniu.
C. Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej.
Sprawność przesyłu (dystrybucji) ciepła ηH,d = 0,97
(ogrzewanie centralne wodne z kotłowni na paliwo stałe)

Sprawność wytwarzania ciepła ηH,g = 0,82
(kocioł na paliwo gazowe)

D. Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne
spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
D.1. Współczynniki przenikania ciepła przegród oddzielających pomieszczenia ogrzewane
od przestrzeni zewnętrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami.
Dla budynku mieszkalnego:
ściany zewnętrzne Uk ≤ 0,30 W/(m2K)
dach/strop Uk ≤ 0,25 W/(m2K)
posadzka na gruncie Uk ≤ 0,45 W/(m2K)
okna Uk ≤ 1,80 W/(m2K)
Analizując wyniki z punktu B z powyższymi wymogami należy stwierdzić, że wymagania izolacyjności cieplnej zostały spełnione.
D.2. Izolacyjność instalacji c.o. i c.w.u.
W projekcie instalacji wewnętrznej zastosowano przewody o średnicy do 22 mm z izolacją
(pianka polietylenowa) gr. 25 mm, o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,035 W/(mK).
W związku z powyższym należy stwierdzić, że wymagania izolacji cieplnej przewodów zostały spełnione.
D.3. Wartość wskaźnika EP
Wartości EP [kWh/m2*rok] rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej i oświetlenia wbudowanego dla budynku została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240) wynosi 68,0 [kWh/m2*rok] i jest mniejsza od wartości
EPH+W = 106,0 [kWh/m2*rok]
Warunek EP < EP H+W jest spełniony
Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników przenikania ciepła mniejszych niż wymagane w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. można zaliczyć do energooszczędnych.
W projekcie budowlanym budynku mieszkalnego uwzględniono właściwości energetyczne
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr
75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami/.
VI. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposoby odprowadzenia ścieków
W projektowanej dobudowie nie przewiduje się poboru wody oraz odprowadzania ścieków sanitarnych. emisji zanieczyszczeń.

2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.
Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń.
3. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów
Odpady stałe gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez Zakład Usług Komunalnych.
4. Przedsięwzięcia chroniące środowisko – nie wymagane
5. Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.
Projektowana inwestycja nie będzie emitować szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. Hałas tzn. poziom dźwięku poza terenem działki nie będzie przekraczał w trakcie dnia i nocy 40dB. Nie przewiduje się emisji promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego szkodliwego dla środowiska i zdrowia
ludzi oraz promieniowania jonizującego.
6. Wpływ obiektów na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowany rozbudowa budynku, z uwagi na swoja niewielką powierzchnię zabudowy
(32,2 m2) nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.
V. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA, z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 – 1139 z 2003 r.) niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej, ponieważ projektowany budynek zalicza się zgodnie z §4 ust. 1 pkt 3 i 4 do budynków niskich i
należących do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, jednak jego powierzchnia nie przekracza
1000m2 .
VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Materiały budowlane, oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty i odpowiadać
wymaganym normom.
2. Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i
przepisami BHP.

..................................
(opracował)

