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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budynek pobytu osób autystycznych będących pod opieką 
Fundacji Dom Autysty, zlokalizowany na działce nr 3/31, ark 17, obręb Jeżyce. 

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 - wytyczne inwestora; 
 - wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna; 
 - decyzja o warunkach zabudowy nr68/2016; 
 - warunki techniczne wydane przez poszczególnych gestorów sieci; 
 - przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane 

i branżowe oraz dane z literatury fachowej; 

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Inwestycja obejmuje budowę domu pobytu dla osób autystycznych wraz z częścią 
warsztatowo-dydaktyczną, wraz z zagospodarowaniem działki wokół budynku, doprowadzeniem 
mediów, budową ogrodzenia. 

3. PODSTAWY PRAWNE 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89 z 1994, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 
z 2003 r., Nr 80, póz. 7, z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 
2002 r., Nr 147, póz. 1229, z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, póz. 904, z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, 
póz. 627, z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, póz. 1229, z 
późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, póz. 
348, 
z późniejszymi zmianami); 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, póz. 1133); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 121, póz. 1138); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 
121, póz. 1139); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
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odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, 
póz. 2072); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, póz. 401) 

- Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Wspólnoty Europejskiej 

- Inne właściwe przepisy; 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

4.1. LOKALIZACJA 

Działka oznaczona nr geodezyjnym 3/31, arkusz 17, obręb Jeżyce położona w Poznaniu 
w rejonie ul. A. Szamarzewskiego.  Działka pozostaje niezagospodarowana, częściowo 
ogrodzona. Dojazd do działki możliwy jest od strony wschodniej z drogi publicznej w ul. 
Szamotulskiej poprzez drogę wewnętrzną usytuowaną na działce nr 7/83 oraz działce nr 7/86. 

Od strony wschodniej, działka sąsiaduje poprzez pas zieleni z drogą obsługującą 
wielopiętrowe budynki mieszkalne, wielorodzinne i dalej z jednym z ww. budynków. 

Od strony północnej, działka sąsiaduje z ciągiem pieszym i dalej z zespołem parterowych 
budynków usług zdrowia. 

Od strony zachodniej, działka sąsiaduje z terenem płaskim, trawiastym, częściowo 
zagospodarowanym urządzeniami służącymi rekreacji jak huśtawki czy zjeżdżalnie dla dzieci; 
dalej ze zróżnicowaną zabudową usług zdrowia i oświaty. 

Od strony południowej, poprzez pas zieleni wysokiej, działka sąsiaduje z utwardzonym 
placem i zabudową usług zdrowia. 

4.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Działka zabudowana jest częściowo asfaltową płytą boiska sportowego, ogrodzona, z 
występującymi drzewami w pasie granicy południowej oraz wschodniej. Teren działki posiada 
niewielki spadek w kierunku północno-wschodnim, w południowej części znajduje się wyniesienie 
terenu stanowiące prawdopodobną trybunę dla boiska sportowego.  

 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5.1. USYTUOWANIE BUDYNKU 

Projektowany budynek zlokalizowano w zachodniej części działki. 

5.2. OGRODZENIE 

Działka jest ogrodzona. Przebieg istniejącego ogrodzenia zachowuje się od strony 
sąsiednich działek budowlanych, tj. od strony wschodniej, południowej, oraz planuje się 
dodatkowe ogrodzenie od strony północnej i zachodniej. Ogrodzenie projektuje się z gotowych 
stalowych elementów ogrodzeniowych, ażurowych, modułowych na podmurówce betonowej. W 
linii ogrodzenia od strony wschodniej projektuje się systemową, rozwieraną bramę wjazdową, 
oraz furtkę. Maksymalna wysokość elementów ogrodzenia wynosi 1,60m od poziomu terenu.  

5.3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Wjazd na działkę projektuje się z drogi usytuowanej od strony wschodniej. Wjazd o 
szerokości 3m zamykany systemową bramą rozwieraną. Droga wjazdowa brukowana, o 
szerokości 3m. Częściowo drogi pieszo-jezdne oraz miejsca postojowe projektuje się w systemie 
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utwardzonych terenów zielonych – geokrat. Wejście na działkę z drogi od strony wschodniej oraz 
dodatkowo od strony zachodniej, poprzez furtkę i chodnik, wyłożony kostką o grubości 
nawierzchni 8cm.  

5.4. PROGRAM FUNKCJONALNY DZIAŁKI 

Program funkcjonalny działki zakłada lokalizację budynku przeznaczonego na pobyt 
wytchnieniowy  z częścią warsztatowo-dydaktyczną, stanowiska parkingowego, drogi dojazdowej 
do miejsc postojowych i ciągów pieszych, obiektów małej architektury w postaci m.in. ławek, 
huśtawek i innych elementów służących rekreacji i wypoczynkowi użytkowników domu. W 
południowej części działki projektuje się część ogrodową. Od ulicy dojazdowej, od strony 
wschodniej oraz od strony południowej przewiduje się zachowanie grupy wysokiej zieleni 
izolacyjnej. Projektuje się nasadzenia nowych drzew; 

Wzdłuż ogrodzenia projektuje się zieleń żywopłotową. W ukształtowaniu terenu planuje 
się niwelację. Wykopy i nasypy nie będą przekraczały wysokości 0,5m powyżej istniejącego 
terenu. 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: 
−układ wejść zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych; 
−progi w wejściach zewnętrznych niewiększe niż 2cm; 
−bezprogowe ukształtowanie terenu - krawężniki wtopione, różne poziomy terenu 

połączone pochyłymi traktami pieszo-jezdnymi. 

5.5. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Projektuje się lokalizację elementów małej architektury dopełniającej zagospodarowanie 
działki w postaci urządzeń rekreacyjnych, ławek, wiaty na kontenery odpadów stałych itp. 

5.6. UZBROJENIE TERENU 

5.6.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 Zgodnie z projektem branżowym. 
Zaopatrzenie w wodę zgodnie z opinią AQUANET z dnia 05/01/2016 znak DW/IBM/959/275/2016 

IBM/80-1/1801/2015. 
 

5.6.2. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

 Zgodnie z projektem branżowym. 
Odprowadzenie ścieków zgodnie z opinią AQUANET z dnia 05/01/2016 znak DW/IBM/959/275/2016 

IBM/80-1/1801/2015. 
  

5.6.3. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

 Zgodnie z projektem branżowym. 
 Zasilanie budynku zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA 

Operator sp. z o.o. z dnia 10.12.2015 numer ZD/5198/2015 
  

5.6.4. INSTALACJA UZIEMNIAJĄCA I ODGROMOWA 

 Zgodnie z projektem branżowym. 
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5.6.5. ZAOPATRZENIE W GAZ 

 Zgodnie z projektem branżowym. 
 Zaopatrzenie w gaz zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej śr/c urządzeń i instalacji 

gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z dnia 14/12/2015 znak ODK-4100-116978/15 
 Zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu. Dla właściwego zaopatrzenia projektowanego 

budynku w paliwo gazowe projektuje się zamontowanie w obrębie ogrodzenia posesji punktu 
redukcyjno-pomiarowego zawierającego gazomierz, reduktor i kurek sterujący, (jako kurek 
główny). Szafka zabezpieczona będzie kłódką typu energetycznego. Instalacja wewnętrzna 
doprowadzająca gaz do palnika wykonana będzie z rur stalowych łączonych spawaniem. Projekt 
przyłącza oraz wewnętrznych instalacji gazowych nie stanowi zakresu przedmiotowej 
dokumentacji projektowej. 

5.6.6. ZAOPATRZNIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ 

 Zgodnie z projektem branżowym. Jako preferowane rozwiązanie przyjmuje się węzeł cieplny, dla 
którego źródłem ciepła będzie sieć miejska, od której poprowadzone będzie przyłącze cieplne. 

  

5.7. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I GOSPODARKA ODPADAMI 

W północno-wschodniej części działki projektuje się zadaszone, ogrodzone miejsce do 
gromadzenia i sortowania odpadów. Dostęp zapewniony jest od strony działki. 

5.8. OCHRONA OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OBIEKTÓW 

OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ 

Przedmiotowy teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, nie występują na 
nim żadne obiekty objęte ochroną konserwatorską. 

5.9. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 

Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

5.10. INFORMACJE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia nie występują.  
Inwestycja nie stworzy takich zagrożeń. 

5.11. DOSTĘP DO USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 

Nie jest wymagany. 

5.12. BILANS TERENU 

Powierzchnia działki:    - 3 225,00 m2; 
Powierzchnia zabudowy:   - 705,00m2; 

5.13. DANE DODATKOWE 

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na 
środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko. Projektowana zabudowa i zagospodarowanie działki nie 
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stanowi zagrożenia dla środowiska oraz dla higieny i zdrowia użytkowników budynku i jego 
otoczenia. 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 
w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000. 

Przedmiotowy teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Na terenie nie 
występują żadne elementy podlegające ochronie na podstawie wpisów do rejestru zabytków lub 
ustaleń decyzji o warunkach zabudowy.  

6. OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 

6.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny (o charakterze opieki 
wytchnieniowej) przeznaczony na pobyt jedenastu osób z autyzmem oraz osób niezbędnych dla 
sprawowania nad tymi osobami opieki. Budynek wolnostojący, parterowy, zlokalizowany na 
działce nr 3/31 przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu.  

Program oprócz funkcji wytchnieniowej zakłada część warsztatowo-dydaktyczną.  
Budynek dostosowany będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych – całość 

zlokalizowana na parterze z bezpośrednim dostępem z zewnątrz (teren przylegający przy 
wejściach na poziomie posadzki budynku). 

Specyfika dysfunkcji osób autystycznych, które mają zamieszkiwać budynek, wymaga 
opieki opiekunów/terapeutów. Funkcjonalnie, skrzydło mieszkalne podzielone będzie na dwie 
części, przeznaczone na pobyt pięciu oraz sześciu wychowanków. Każda z części, oprócz 
przeznaczonej dla każdego z podopiecznych fundacji, jednostek mieszkalnych składających się z 
pokoju z łazienką, zawierać będzie przestrzenie wspólne: kuchnię, jadalnię, salon a także 
pomieszczenia niezbędne dla zapewnienia opieki zdrowotnej i terapeutycznej jak: pokój 
terapeutów.  

Każdy z osób ma w jednostce mieszkalnej do dyspozycji pokój wyposażony w łóżko, 
biurko, szafę na ubrania, regał z półkami, telewizor oraz łazienkę przystosowaną dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych zaopatrzoną w umywalkę, prysznic, miskę ustępową i bidet. 

Skrzydło dydaktyczne przeznaczone będzie zarówno dla mieszkańców domu jak i osób 
spoza niego. Zawierać będzie sale dydaktyczne pełniące zgodnie ze swym charakterem różne 
funkcje. Salę wielofunkcyjną planuje się w postaci modułowej, z przesuwnymi ścianami 
działowymi, pozwalającymi na większą elastyczność w kształtowaniu potrzebnej dla prowadzenia 
zajęć przestrzeni. 

W budynku usytuowano niezbędne pomieszczenia techniczno-gospodarcze. 
Projektowany budynek wyposażony będzie w niezbędne instalacje techniczne. 

6.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Powierzchnia zabudowy:   - 705,00m2; 
Powierzchnia netto budynku:    - 578,22m2 
Kubatura budynku:    - 2820m3 
Wysokość budynku:    - 4,00 m; 
Wysokość netto:    - 3,00m; 
    

6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH 

 
hall – 22,14 m2 
jadalnia – 12,72 m2 
jadalnia – 12,72 m2 
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komunikacja – 31,13 
komunikacja – 27,02 m2 
kuchnia – 9,37 m2 
living room – 18,30 m2 
living room – 20.50 m2 
pokój z przedsionkiem – 20,13 m2 
pokój z przedsionkiem – 20,13 m2 
pokój z przedsionkiem – 20,13 m2 
pokój z przedsionkiem – 20,13 m2 
pokój z przedsionkiem – 20,13 m2 
pokój z przedsionkiem – 20,13 m2 
pokój z przedsionkiem – 20,13 m2 
pokój z przedsionkiem – 20,13 m2 
pokój z przedsionkiem – 20,13 m2 
pokój z przedsionkiem – 20,13 m2 
pokój z przedsionkiem – 20,13 m2 
pracownia gospodarstwa domowego – 9,95 m2 
pracownia kulinarna – 9,37 m2 
pracownia komputerowa i przygotowująca do pracy – 18,88 m2 
pracownia muzyczno-ruchowa i rehabilitacyjna – 40,41 m2 
pracownia plastyczna i pamiątkarska – 16,04 m2 
pralnia / gospodarcze – 13,84 m2 
przedsionek – 3,11 m2 
przedsionek – 2,92 m2 
przedsionek – 6,6 m2 
punkt konsultacyjny – 13,19 m2 
techniczne / gospodarcze – 3,9 m2 
techniczne / gospodarcze z funkcją kotłowni – 5,28 m2 
łazienka – 5,4 m2 
łazienka – 5,4 m2 
łazienka – 5,4 m2 
łazienka – 5,4 m2 
łazienka – 5,4 m2 
łazienka – 5,4 m2 
łazienka – 5,4 m2 
łazienka – 5,4 m2 
łazienka – 5,4 m2 
łazienka – 5,4 m2 
łazienka – 5,4 m2 
Razem – 578,22 m2 

 
FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU ORAZ SPOSÓB SPEŁNIENIA 

PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ PRAWA BUDOWLANEGO 

 

6.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU 

Projektowany budynek jest domem mieszkalnym ( mającym charakter opieki 
wytchnieniowej) z funkcją warsztatowo-dydaktyczną . Budynek wolnostojący, 
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jednokondygnacyjny, niski (wysokość poniżej 12m), niepodpiwniczony. W budynku projektuje się 
dach płaski. 

Ze względu na charakter i przeznaczenie budynku podstawowe funkcje zlokalizowane są 
w parterze. Ze względów funkcjonalnych i technologicznych, dopuszcza się częściowo 
zastosowanie dwóch kondygnacji naziemnych. Dopuszcza się rozbudowę do dwóch kondygnacji 
naziemnych. 

Część mieszkalną (wytchnieniową) planuje się podzielić na dwie, niezależne jednostki 
funkcjonalne z jednoczesnym dostępem do części warsztatowo-dydaktycznej oraz całej 
infrastruktury.  

6.5. SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 

Działka obecnie jest zagospodarowana boiskiem sportowym o nawierzchni asfaltowej. W 
bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występują tereny zabudowy o zróżnicowanej formie, w 
której występuje zabudowa budynkami usług zdrowia i oświaty, parterowymi jak i 
wielokondygnacyjnymi z dachami płaskimi oraz zabudowa wielorodzinna, do pięciu kondygnacji, 
również z dachami stromymi. Projektowany budynek jest dopełnieniem sąsiedniej niskiej 
zabudowy. 

6.6. UKŁAD FUNKCJONALNY 

Budynek parterowy 
Część mieszkalna (wytchnieniowa): 280,83 m2 
Część warsztatowo-dydaktyczną: 297,39m2 

6.7. WEJŚCIA 

Główne wejście prowadzi przez przedsionek do części mieszkalnej (wytchnieniowej) oraz 
do części warsztatowo-dydaktycznej. Będzie ono użytkowane przez domowników na co dzień. W 
części mieszkalnej budynku, na krańcach ciągów komunikacyjnych, w podcieniu elewacji, 
przewidziano dodatkowe wejścia zaopatrzone w przedsionki. Prowadzą one bezpośrednio z 
zewnętrznego tarasu do strefy dziennej. Stanowią one również drogę ewakuacji z budynku. 

Dodatkowo przewidziano bezpośrednie wyjścia na taras z pomieszczeń jadalni/salonu. 
W części dydaktycznej na krańcach ciągu komunikacyjnego przewidziano dodatkowe 

wejścia do budynku pełniące głównie funkcję ewakuacyjną. 

7. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Szczegółowe informacje wg opracowania warunków ochrony przeciwpożarowej. 

7.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI 

Powierzchnia zabudowy:   - 705,00m2; 
Powierzchnia netto budynku:   - 578,22m2 
Kubatura budynku:    - 2820m3 
Budynek niski, jednokondygnacyjny (parterowy), z dachem płaskim 
Wysokość budynku ponad poziom terenu nie przekracza 10,00m 

7.2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 

Odległość od budynków sąsiednich: ≥ 8,0m; Odległość od granicy działki ≥ 4,0m dla 
ścian z otworami okiennymi; Odległość od granicy działki ≥3,0m dla ścian bez otworów 
okiennych. 
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7.3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

Typowe dla obiektu mieszkalnego 

7.4. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

Budynek kategorii zagrożenia ludzi ZL – nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego. 

7.5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 

Kategoria zagrożenia ludzi ZL II. Przewiduje się 13-15 stałych użytkowników części 
mieszkalnej. 

7.6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 

Nie występują strefy zagrożenia wybuchem. 

7.7. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU I PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE 

Klasa odporności pożarowej D, nie przewiduje się wydzielania stref pożarowych w 
budynku. 

7.8. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW 

BUDOWLANYCH 

Zgodnie z:§ 213. Dz.U.2002.75.690 Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej 
budynków określone w § 212 Dz.U.2002.75.690 nie dotyczą budynków: do trzech kondygnacji 
nadziemnych włącznie: mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej. 

Projektuje się wszystkie elementy budowlane jako nie rozprzestrzeniające ognia - NRO. 

7.9. WARUNKI EWAKUACJI 

Zgodnie z opisem warunków ochrony ppoż. 

7.10. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH 

Zgodnie z opisem warunków ochrony ppoż. 

7.11. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

Zgodnie z opisem warunków ochrony ppoż. 

7.12. DROGI POŻAROWE 

Zgodnie z opisem warunków ochrony ppoż. 

8. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 

Projektowany budynek spełnia wymogi z zakresu bezpieczeństwa użytkowania. 
Wszystkie powierzchnie poziome i pionowe projektuje się bez wystających zbędnych 

elementów i ostrych krawędzi, łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekowania. 
Pomieszczenia nie przeznaczone do samodzielnego przebywania w nich podopiecznych 

fundacji będą zamykane z kontrolą i monitoringiem dostępu. 

9. WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

W całym budynku zapewniona jest odpowiednia wentylacja bytowa. Wentylacja spełnia 
wymagania odnośnie minimalnej ilości świeżego powietrza. 



Budowa Domu Autysty w Poznaniu 

 

str. 14 

Pomieszczenia mieszkalne (wytchnieniowe) są dobrze doświetlone. 
W projekcie są zastosowane rozwiązanie z poszanowaniem energii: centrala nawiewno – 

wywiewna z odzyskiem ciepła, pompy obiegowe z płynną regulacja obrotów – 
niskoenergetyczne. W ramach optymalizacji kosztów energii możliwe jest zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnel lub/i instalacji fotowoltaicznej. 

Współczynniki przenikania przegród spełniają wymagania odnośnie ochrony cieplnej 
budynków. 

 

10. OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI 

Przegrody budowlane, elementy instalacji oraz elementy stolarki i ślusarki okiennej i 
drzwiowej spełniać będą wymagania izolacyjności akustycznej. 

11. ELEMENTY KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU 

Projektowany budynek jest obiektem parterowym o rozbudowanym rzucie i płaskim 
dachu. 

Konstrukcja stropodachu w projektowanym obiekcie podtrzymywać będą ściany 
murowane wzmacniane trzpieniami żelbetowymi. Z uwagi na charakter budynku przewiduje się 
zastosowanie na ściany materiałów o dużej izolacyjności akustycznej – bloczki silikatowe. 
Przewiduje się zastosowanie ścian nośnych grubości 18 cm. 

Ściany murowane w miejscach gdzie funkcja wymaga otwarcia pomieszczeń planuje się 
zastąpić słupami  i ryglami żelbetowymi.  

Rozwiązanie konstrukcji stropodachu determinuje funkcja grzewczo-chłodząca jaką ma 
on pełnić.  

Przewiduje się zastosowanie stropu monolitycznego grubości 20 cm. Nie wyklucza się 
zastosowania technologii filigran. 

Układ konstrukcyjny przewiduje się trójtraktowy gdzie trakt środkowy pełni rolę 
komunikacyjną. 

W części wytchnieniowej przewidziano układ mieszany, gdzie od strony części wspónych 
wydzielono dwa trakty z których jeden przeznaczony jest na komunikację, natomiast od strony 
mieszkań tego skrzydła z uwagi na podział funkcjonalny ściany nośne stanowiące jednocześnie 
rozdzielenie pomiędzy jednostkami mieszkalnymi i są prostopadłe do osi podłużnej skrzydła.  

Zarówno strop jak i słupy żelbetowe oraz trzpienie żelbetowe wzmacniające ściany 
przewiduje się wykonać z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN. 

Posadowienie ścian i słupów  przewiduje się jako bezpośrednie w formie ścian i ław 
fundamentowych wykonanych z betonu C25/30 i zbrojonych prętami klasy A-IIIN. 

11.1.1. FUNDAMENTY 

Ławy i stopy żelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie. 
Wykonując niwelację terenu wokół budynku należy zachować poziom posadowienia 

minimum min. 80cm poniżej poziomu terenu. 
Ściany fundamentowe– żelbetowe lub z bloczków betonowych M6. 

11.1.2. STROPODACH 

Dach płaski wykonany jako strop żelbetowy. Nie wyklucza się zastosowania technologii 
filigran. 

W budynku projektuje się stropodach pełny, niewentylowany na podstropiu stropu 
żelbetowego, monolitycznego. Strop zaprojektowano jako krzyżowo zbrojony, wieloprzęsłowy 
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oparty na ścianach podciągach i nadciągach. Strop należy wykonać z betonu żwirowego C 25/30 
zbrojonego stalą A IIIN. Zaprojektowano podstawowe grubości stropodachu 20cm 

. 

11.1.3. ŚCIANY NOŚNE 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stanowiące elementy nośne konstrukcji, projektuje się 
jako ściany murowane z elementów wapienno-piaskowych szerokości 18cm. 

Alternatywnie ściany zewnętrzne projektuje się w technologii szkieletowej drewnianej z 
słupowo-ryglową konstrukcją wsporczą dla stropu. 

Niektóre ściany w uzasadnionych przypadkach projektuje się jako ściany żelbetowe 
monolityczne.  

11.1.4. PODCIĄGI ŻELBETOWE 

Pod oparcie stropów, oprócz ścian zaprojektowano także układ podciągów i nadciągów 
żelbetowych wykonanych w technologii monolitycznej. Gabaryty tych elementów zostały dobrane 
tak, aby przenosić przekazywane obciążenia, na podstawie oddziaływań, oraz wymogów 
architektonicznych. Podciągi i nadciągi oparto częściowo na ścianach, pilastrach ściennych lub 
słupach. Elementy żelbetowe należy wykonać z betonu żwirowego C 25/30 zbrojonego stalą A 
IIIN. 

11.1.5. NADPROŻA 

Nad otworami projektowanymi w ścianach murowanych należy wykonać nadproża z 
elementów typowych, prefabrykowanych, żelbetowych typu L 19. 

11.1.6. WIEŃCE 

Na ścianach murowanych, których fragmenty stanowią elementy nośne, należy wykonać 
wieńce obwodowe, żelbetowe z betonu żwirowego C 25/30 zbrojone, połączone tak, aby wraz z 
prętami zbrojenia ścian i stropów stanowiły wieniec obwodowy. 

11.2. PRZEGRODY BUDOWLANE 

11.2.1. WSPÓŁCZYNNIKI IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ 

Założone wymagania 

Graniczne wartości współczynników przenikania ciepła 

przegród Umax, W/m²K 
 

Ściany zewnętrzne Umax = 0,20 W/m²K 

Dachy, stropodachy i stropy nad przejazdami Umax = 0,15 W/m²K 

Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi 

przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie 
Umax = 0,20 W/m²K 

Okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe i powierzchnie 

przezroczyste nieotwieralne 
Umax = 1,10 Wm²K 

Drzwi zewnętrzne Umax = 1,50 W/m²K 

Graniczne wartości liniowych współczynników strat ciepła 

mostków cieplnych , W/mK 
 

Pozostałe mostki cieplne 0,10 W/mK 
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11.2.2. ŚCIANY 

11.2.2.1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

Ściany zewnętrzne projektuje się jako ściany murowane z elementów wapienno-
piaskowych, murowanych na zaprawie do cienkich spoin.  

Ściany zewnętrzne alternatywnie projektuje się w technologii konstrukcji szkieletowej 
drewnianej. 

Ściany żelbetowe tynkowane 
1. Tynk zewnętrzny, ziarno 1,5mm; 
2. Podkład tynkarski zbrojony siatką; 
3. Wełna mineralna gr. 20cm,; 
4. Ściana żelbetowa; 
5. Tynk wewn. maszynowy, cem.-wap., gr. 1cm,; 
 
Ściany murowane tynkowane 
1. Tynk zewnętrzny, ziarno 1,5mm; 
2. Podkład tynkarski zbrojony siatką; 
3. Wełna mineralna gr. 20cm,; 
4. bloki wapienno-piaskowe, gr.18cm; 
5. Tynk wewn. maszynowy, cem.-wap., gr. 1cm,; 
 
Ściany murowane z okładziną drewnianą (wentylowaną) 
1. Deski elewacyjne np. modrzew syberyjski, gr. 2cm; 
2. Podkonstrukcja drewniana (łaty); 
3. Pustka wentylacyjna 2cm; 
4. Paroprzepuszczalna folia wiatrochronna; 
5a. Podkonstrukcja wsporcza drewniana lub aluminiowa; 
5b. Wypełnienie - wełna mineralna gr. 20cm; 
6. Bloki wapienno-piaskowe gr.18cm; 
7. Tynk wewn. maszynowy, cem.-wap., gr. 1cm; 
 
Ściany w konstrukcji szkieletowej, drewnianej z okładziną drewnianą (wentylowaną) 
1. Deski elewacyjne np. modrzew syberyjski, gr. 2cm; 
2. Podkonstrukcja drewniana (łaty); 
3. Pustka wentylacyjna 2cm; 
4. Paroprzepuszczalna folia wiatrochronna; 
5. Płyta OSB3 wododporna 1,2cm; 
6a. Podkonstrukcja wsporcza drewniana lub aluminiowa; 
6b. Wypełnienie - wełna mineralna gr. 20cm; 
7. Płyta OSB3 wododporna 1,2cm; 
10. Paroizolacja; 
8a. Podkonstrukcja wsporcza drewniana lub aluminiowa; 
8b. Wypełnienie - wełna mineralna; 
11. płyta GKF 1,25cm; 
 
Ściany – strefa cokołowa 
1. Tynk zewnętrzny, ziarno 1,5mm; 
2. Podkład tynkarski zbrojony siatką; 
3. Polistyren ekstrudowany XPS gr. 20cm; 
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4. bloki wapienno-piaskowe, gr.18cm; 
5. Tynk wewn. maszynowy, cem.-wap., gr. 1cm; 
 
Ściany fundamentowe 
1. iolacja termiczna - polistyren ekstrudowany XPS gr. 12cm; 
2. papa; 
3. podkład gruntujący; 
4. Ściana fundamentowa; 
 

11.2.2.2. ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

Fragmenty ścian wewnętrznych, stanowiące elementy oddzielające poszczególne 
pomieszczenia, projektuje się jako ściany murowane z elementów wapienno-piaskowych, 
murowanych na zaprawie do cienkich spoin. Ściany niepełniące funkcji nośnej należy 
oddylatować od stropów tak, aby nie przejmowały na siebie oddziaływań stropów i stropodachu. 

Ściany obudowujące szachty należy tynkować tylko od strony pomieszczeń 
Dla przegród między mieszkaniami oraz między mieszkaniami a komunikacją ogólną 

należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniej izolacyjności akustycznej nie 
przekraczającej wartości 50 dB. 

Uwzględnić wszystkie niezbędne warstwy montażowe poszczególnych warstw, np. kleje, 
podkłady, itp. 

Ściany nośne - żelbetowe 

1. Tynk wewn. maszynowy, cem.-wap., gr. 1cm; 

2. Ściana żelbetowa gr. 20cm; 

3. Tynk wewn. maszynowy, cem.-wap., gr. 1cm; 

 

Ściany nośne / ściany oddzielające lokale mieszkalne – murowane (akustyczne) 

1. Tynk wewn. maszynowy, cem.-wap., gr. 1cm; 

2. bloki wapienno-piaskowe, gr.18cm; 

3. Tynk wewn. maszynowy, cem.-wap., gr. 1cm; 

 

Ściany działowe - murowane 

1. Tynk wewn. maszynowy, cem.-wap., gr. 1cm; 

2. bloki wapienno-piaskowe, gr.8cm; 

3. Tynk wewn. maszynowy, cem.-wap., gr. 1cm; 

 

Ściany działowe - gipsowo-kartonowe 

1. Płyta GKB 1,25cm 

2. Stelaż systemowy z profili stalowych C/U 10cm 

3. Wypełnienie wełna szklana 10cm 

4. Płyta GKB 1,25cm 

 

 UWAGA:  

1. w pomieszczeniach mokrych należy stosować płytę GKBI - wodoodporną - podwójnie od 

strony pomieszczenia mokrego 

2.Na styku powierzchni szczególnie zagrożonych wpływem wilgoci malować folią w płynie na 

siatce. 

3. ściany obudowujące szachty należy tynkować tylko od strony pomieszczeń. 
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4.Wszystkie ściany należy wykonywać zgodnie z przyjętym systemem.. 

5. Przy realizacji należy zastosować wszystkie elementu systemu [płyty, wkręty, izolacje 

akustyczne, wiatrowe, izolacje  termiczne, system zamocowań itp.] 

6. Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych gipsowane w całości. 

7. Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych muszą zostać zagruntowane specjalną emulsją 

gruntującą wgłębną do płyt GKB lub GKBI. 

8. W ściankach GKB [GKBI] należy zastosować profile wzmocnione pionowe i poziome wraz z 

odpowiednimi łącznikami na całej wysokości ścianki przy wszystkich otworach drzwiowych. 

Mocowanie: wkręty TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia, wkręty TN 35 co 25 cm - druga 

warstwa poszycia, kołki rozporo-we lub dyble; max co 100 cm 

Wykończenie:  

*wstępne – gips szpachlowy z włóknem szklanym na siatce z włókna szklanego do łączenia płyt 

GKB, 

* właściwe (wierzchnie) – gips szpachlowy do wykończenia ostatecznego 

 

11.2.3. POSADZKI 

POSADZKA NA GRUNCIE - POM. OGRZEWANE 
- impregnacja posadzki akrylowym impregnatem,- posadzka betonowa z betonu C25/30 gr. 7cm 

zbrojona siatką  
  posadzkową, szlifowana na gładko, 
- warstwa rozdzielająca - 1 x folia PE, gr. 0,2mm, 
- styropian FS 20 gr. 5cm 
- warstwa rozdzielająca - 1 x folia PE, gr. 0,2mm, 
- podbeton C8/10, gr. 10cm, 
- piaskek zagęszczony Is>=0,98, gr. 38cm, 
- płyta fundamentowa, gr. 50cm, 
- bentonitowa mata hydroizolacyjna, 
- podbeton C8/10, gr. 10cm, 
- podbudowa piaskowa zagęszczona Is>=0,98, gr. 15cm 
 
P-1 
1. Warstwa wykończeniowa, gr. 2cm; rodzaj, typ i kolorystyka wg proj. wnętrz; 
2. Podkład podłogowy, anhydrytowy, gr. 5cm. Podkład nie wymaga dylatowania. W warstwie podkładu 

ułożyć ogrzewanie podłogowe - rurki do 16mm; 
3. Warstwa rozdzielająca - folia PE, gr. 0,2mm; 
4. Izolacja termiczna podłogi - styropian EPS 100-036, gr.8cm; 
5. Warstwa rozdzielająca - folia PE, gr. 0,2mm; 
6. Izolacja przeciwwodna - 2x papa termozgrzewalna izolacyjna; 
7. Bitumiczna emulsja gruntująca; 
8. Płyta betonowa fundamentowa wg proj. konstrukcyjnego, gr. 45cm*; 
9. Piasek zagęszczany warstwami, gr. 30cm; 
 
P-2 
1. Warstwa wykończeniowa, gr. 2cm; rodzaj, typ i kolorystyka wg proj. wnętrz; 
2. Podkład podłogowy, anhydrytowy, gr. 5cm. Podkład nie wymaga dylatowania.  W warstwie podkładu 

ułożyć ogrzewanie podłogowe - rurki do 16mm; 
3. Warstwa rozdzielająca - folia PE, gr. 0,2mm; 
4. Izolacja termiczna podłogi - styropian EPS 100-036, gr.5cm; 
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5. Warstwa rozdzielająca - folia PE, gr. 0,2mm; 
6. Strop żelbetowy wg proj. konstrukcji, gr. 25cm; 
7*. Tynk wewn. maszynowy, cem.-wap., gr. 1cm,; - zgodnie z proj. wnętrz; 
 
P-3 
1. Warstwa wykończeniowa, gr. 2cm; rodzaj, typ i kolorystyka wg proj. wnętrz; 
2. Podkład podłogowy, anhydrytowy, gr. 5cm. Podkład nie wymaga dylatowania, 
    W warstwie podkładu ułożyć ogrzewanie podłogowe - rurki do 16mm; 
3. Warstwa rozdzielająca - folia PE, gr. 0,2mm; 
4. Izolacja termiczna podłogi - styropian EPS 100-036, gr.5cm; 
5. Warstwa rozdzielająca - folia PE, gr. 0,2mm; 
6. Strop żelbetowy wg proj. konstrukcji, gr. 25cm; 
7. Izolacja termiczna -, gr. 30cm; 
8. Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy, silikonowy; 
 
D-1 
1. deski tarasowe kompozytowe, - gr. 2,5cm 
2. systemowe legary kompozytowe 40x30 w odstępach co 60cm - gr. 3cm 
3. podkłady systemowe pod legary w rozstawie co 90cm 
    lub podsypka żwirowa, gr. 4-9cm, 
4. Geowłóknina polipropylenowa, 
5. papa podkładowa zgrzewalna  
6. papa podkładowa samoprzylepna, 
7. izolacja termiczna - gr. 20cm, 
8. kliny styropianowe spadkowe EPS-100 - gr. 0-5cm, 
9. papa paroizolacyjna, 
10. preparat gruntujący, 
11. strop żelbetowy wg proj. konstrukcji, gr. 20cm; 
 
D-2 
1. blacha tytan-cynk na rąbek stojący podwójny; 
2. systemowa mata podkładowa strukturalna z warstwą drenażową, gr. min. 0,5cm; 
3. deskowanie pełne lub płyta OSB, gr. 2,2cm; 
4. pustka wentylacyjna / łata, gr. 4cm; 
5. folia paroprzepuszczalna; 
6. konstrukcja dachu wg proj. konstrukcji z wypełnieniem wełną mineralną, nnienasiąkliwą, gr. 30cm; 
7. łaty pod płyty GK, gr. 4cm; 
8. paroizolacja; 
9. 2x płyta GK, gr. 2,5cm; 
 

11.2.3.1. WYKŁADZINY PODŁOGOWE 

Projektuje się montaż wykładzin podłogowych z tworzywa sztucznego o parametrach jak 
dla placówek oświatowych oraz zdrowotnych. Cokół: listwa o wymiarach 15x5 z tworzywa 
sztucznego, mocowana do ścian w grubości tynku (zlicowana z powierzchnią ściany), połączenie 
listwy z tynkiem - kątownik z tworzywa sztucznego.. 

11.2.3.2. POSADZKI GRESOWE 

Posadzka z płytek gresowych grubości 10-15mm, układanych na zaprawie klejowej 
półelastycznej o grubości 5 mm. Parametry płytek: 
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- gres klasy 1 (kategorii lub gatunku), odporność na zginanie – min. 45N/mm2 
- grubość płytki –10 - 15 mm, 
- twardość – min. 7 w skali Mohsa, nasiąkliwość  ≤ 0,1%, 
- klasa antypoślizgowości – R9 (wg normy DIN 51130), mrozoodporność, 
- kolor – wg projektu wnętrz.  
Przed ułożeniem płytek należy sprawdzić poziom wykonania jastrychu, a następnie 

wyrównać i wypoziomować podkład za pomocą wylewki samopoziomującej o grubości max. 
10mm. 

 
UWAGA 
Dla uzyskania jednolitych poziomów wykończenia posadzek, grubość wylewek winna być 

dostosowana do grubości materiałów wykończeniowych posadzek. Należy kierować się zasadą 
jednakowego poziomu wykończonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych 
podłóg i podkładu betonowego wykonać należy szczeliny dylatacyjne – izolacyjne 
i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne wypełnione materiałem elastycznym np. styropianem 
(styki akustyczne) lub płaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie grubości podkładu lub 
zmianie materiału wykończenia podłogi). Szczeliny przeciwskurczowe winny ograniczać pola 
podkładu betonowego zgodnie z wytycznymi producenta wybranych wylewek zawartymi 
w kartach technicznych. Szczeliny przeciwskurczowe zaleca się wykonać przy krawędziach 
ścian. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie betonowym wykonane poprzez nacięcie ręczne 
lub mechaniczne sięgające głębokości do 1/3 głębokości podkładu. Po okresie dojrzewania 
podkładu szczeliny dylatacyjne należy wypełnić – żywicami epoksydowymi. 

Na etapie realizacji wykonawca winien wykonać projekt warsztatowy z planem dylatacji 
izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) pod 
płytkami typu gres należy wykonać powłokową izolację przeciw - wodną tak zwaną folię w płynie. 

Wszystkie posadzki należy wykonać jako anty poślizgowe. 
Przed wykonaniem posadzek należy zapoznać się z przebiegiem instalacji 

podposadzkowych biorąc pod uwagę ewentualne wytyczne projektów branżowych. 

11.3. SUFITY PODWIESZANE 

Część pomieszczeń planuje się pozostawić bez sufitu podwieszanego. 
Wysokość pomieszczeń do sufitu podwieszonego planuje się od 2,50 m do 3,00 m. 
Sufity części dydaktycznej projektuje się w większości jako modułowe o wymiarach 

60cmx60cm gr. 1,5cm na profilach nośnych wypełnionych płytą pełną z wełny mineralnej  
W części mieszkalnej (wytchnieniowej) , projektuje się wykonać sufity lub obudowy z 

płyty GKBI na stelażu systemowym. 
 
- Należy stosować rozwiązania systemowe – zgodnie z aprobatami technicznymi i 

warunkami montażu dostawców systemów.  
- Sufity podwieszone będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie 

kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 

11.4. TYNKI WEWNĘTRZNE 

Należy stosować tynki mineralne cementowo–wapienne kładzione maszynowo. Tynki 
kłaść na powierzchniach ścian do pełnej wysokości. W przypadku stropu, tynkować tylko w 
pomieszczeniach wskazanych w projekcie wnętrz. Zalecane grubości warstwy tynkarskiej w 
zależności od rodzaju ściany: 15mm dla ścian żelbetowych, 15mm dla ścian murowanych z 
bloczków lub cegły silikatowej, 12mm dla sufitów. 
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Tynkowanie prowadzić zgodnie z technologią przewidzianą przez wybranego dostawcę 
materiałów tynkarskich jak również wg wytycznych zawartych w normie PN-B-10110:2005. 

11.5. TYNKI NA ŚCIANACH MUROWANYCH I ŻELBETOWYCH 

Na oczyszczone ściany wykonać obrzutkę cementową 2mm – podkład wzmacniający 
przyczepność tynków cementowo – wapiennych do betonu. 

Wykonać tynk maszynowy wewnętrzny, cementowo – wapienny, grubość tynku +/- 
10mm. 

Opcjonalnie wykonać gładź wapienną do szpachlowania powierzchni na gładko pod 
malowanie. 

11.6. TYNKI NA STROPACH 

Na oczyszczone stropy wykonać obrzutkę cementową 2mm lub– podkład wzmacniający 
przyczepność tynków cementowo – wapiennych do betonu. 

Wykonać tynk maszynowy wewnętrzny, cementowo – wapienny, grubość tynku +/- 
10mm. 

Lokalizacja: pomieszczenia gospodarcze, pomocnicze. 

11.7. WKLEJANIE NAROŻNIKÓW TYNKARSKICH, PROFILI I LISTEW PRZY TYNKACH 

CEMENTOWO-WAPIENNYCH 

Osadzanie wszelkich profili metalowych pod tynkami cementowo-wapiennymi wykonać 
stosując szybkowiążącą zaprawę montażową. 

11.8. MALOWANIA 

Malowanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach 
Ściany zagruntować produktem głęboko penetrującym a następnie dwukrotnie malować 

farbą elastyczną (mostkującą i maskującą rysy do 1mm,) o bardzo wysokiej odporności 
mechanicznej, chemicznej oraz na szorowanie na mokro 1kl PN-E13300, paroprzepuszczalną, 
nienasiąkliwą, 1kl siły krycia. Farba powinna umożliwiać okresowe mycie ścian przy użyciu 
powszechnych detergentów. 

11.9. KOLORYSTYKA WNĘTRZ 

Wnętrza planuje się utrzymać w jasnej tonacji z dominacją koloru białego, grafitu oraz 
naturalnych materiałów jak drewno czy beton. 

Szczegółowe rozwiązania kolorystyczne zostaną ustalone dla poszczególnych 
elementów i pomieszczeń w odrębnych projektach wnętrz 

11.10. STOLARKA DRZWIOWA 

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe – aluminowe, okleinowane, przeszklone. 
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe  – aluminowe, okleinowane, przeszklone. 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sal warsztatowo-dydaktycznych, lokali mieszkalnych, 

pom. pomocniczych – drewniane, pełne, płytowe, bezprzylgowe. Drzwi do lokali mieszkalnych o 
podwyższonych parametrach akustycznych. 

Drzwi zewnętrzne, w komunikacji ogólnej, do pom. sanitarnych i gospodarczych 
zaopatrzone w samozamykacze.  

Lokalizację i rozmiary drzwi pokazano na rzucie. Szczegółowe wymiary, standard 
wykończenia, kierunek otwierania i opcjonalne akcesoria wg szczegółowego opracowania. 
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Drzwi w zależności od lokalizacji wyposażone w opcjonalne uszczelki opadające, 
podcięcia WC.  

11.11. LISTWY PODŁOGOWE 

W pomieszczeniach projektuje się listwy przypodłogowe z takiego samego materiału jak 
posadzki o wysokości 10 cm, klejone do ścian w grubości tynku (zlicowane z powierzchnią 
ściany). 

11.12. IZOLACJE 

11.12.1. IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

OCIEPLENIE ŚCIAN: 
- wełna mineralna, grubość 20cm (nad terenem); 
- styropian EPS 70, gr. 20cm (nad terenem); 
- polistyren ekstrudowany XPS, grubość 20cm (poniżej terenu);  
  

Ocieplenie stropodachów i tarasów: 
- styropian EPS 100, gr. 0-10cm, 
- płyta ze sztywnej pianki PIR grubość 20cm; 
   

IZOLACJE WODOSZCZELNE 
- impregnacja posadzek gresowych,     
- hydroizolacja - 1 x folia PE, gr. 0,2mm 
- bentonitowa mata hydroizolacyjna (cokoły); 
- izolacja przeciwwodna bezspoinowa, wywinięta na ścianę do h=15cm, ( folia w płynie) 
- geowłóknina polipropylenowa; 
- izolacja przeciwwodna: 2 x papa uszczelniającą termozgrzewalna modyfikowaną 

elastomerem, odporna na przebicie korzeniami; 
- papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, nierozprzestrzeniająca ognia 
- papa podkładowa, termozgrzewalna, nierozprzestrzeniająca ognia,; 
- papa paroizolacyjna, 
Izolacje wodoszczelne – wg opisu warstw ścian, posadzek, stropodachów, dachu oraz 

rysunków szczegółowych. 

11.13. ELEWACJE 

11.13.1. ELEWACJE DREWNIANE 

Elewacja wykończona panelami elewacyjnymi z drewna modrzewiowego lub o podobnych 
właściwościach, nadającego się do stosowania na zewnątrz budynku. 

11.13.2. ELEWACJE TYNKOWANE 

Elewacja wykończone tynkiem zewnętrznym silikonowym, ziarno 2mm, technika 
nakładania baranek, kolor biały wg rysunków elewacji. 

Tynk silikonowy malowany farbą silikonową lub tynk silikonowy barwiony w masie. 
Wszystkie naroża należy wykończyć systemowymi wtopionymi listwami narożnikowymi. 
W przypadku naroży poziomych narażonych na podciekania wody, należy zastosować 

listwy systemowe okapnikowe w kolorze identycznym jak tynk, lub inne rozwiązania indywidualne 
zapobiegające podciekaniu. 
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Należy stosować systemy kołkowań mocowania mechanicznego okładzin elewacyjnych, 
zapewniające minimalizację mostków termicznych powstających w miejscach kołków, np. kołki 
z talerzykami wpuszczanymi w grubość izolacji termicznej, zaślepianymi od zewnątrz wkładką 
termoizolacyjną. 

 
Ostateczny kolor tynku do ustalenia przed zamówieniem na podstawie próbek 

producenta i i akceptacji projektanta 
 
Wszystkie połączenia tynków z elementami stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, 

opierzeniami, elementami mocowań przebijających tynk itp. należy uszczelnić masami trwale 
elastycznymi lub systemowymi taśmami uszczelniającymi w kolorze tynku (np. mocowanymi na 
oknach przed tynkowaniem dla wypełnienia szczelin między tynkiem a oknem). 

 
W grubości izolacji termicznej ścian przewidziano prowadzenie rur kanalizacji 

deszczowej. Wszystkie elementy odwodnienia muszą być ukryte za licem okładzin, pod warstwą 
pewnej grubości izolacji termicznej w tym m. in. kosze, rury, trójniki, złączki, elementy obejm 
mocujących ewentualne rewizje, (jeżeli okażą się konieczne – na tym etapie projektu zakłada się 
instalację bez konieczności stosowania rewizji). Nie dopuszcza się możliwości wystawania 
jakiegokolwiek elementu odwodnienia przed okładziny. 

11.14. ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

11.14.1. ŚLUSARKA OKIENNA 

Okna drewniane lub aluminiowe, okleinowane lub malowane odpowiednio do elewacji. 
W części wytchnieniowej, wielkogabarytowe okna aluminiowe, przesuwne, stałe i 

rozwieralno-uchylne szklone pakietami szklanymi dwukomorowymi; 
- profile aluminiowe zamknięte, malowane lub okleinowane, częściowo ukryte w 

zabudowie elewacji; 
- szklenie szkłem bezpiecznym, szybami dwukomorowymi, przeciwsłonecznymi, 

bezbarwnymi, Ug=0,6W/m2xK, o wysokich parametrach energetycznych (Lt=70%, g=40%); 
- skrzydła przesuwne wyposażone w napędy elektryczne; 
- zakotwienia montażowe do podłoża – stalowe ocynkowane; 
- uszczelnienie obwodowe za pomocą folii EPDM; 
Preferowane rozwiązania w oparciu o systemy wielkogabarytowych okien..  
W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się zastosowanie systemów okiennych na 

profilach PVC. 
Szczegółowe rozwiązania, gabaryty i wyposażenie wg szczegółowego opracowania. 

11.14.2. ŚLUSARKA DRZWIOWA. 

Projektuje się drzwi wejściowe do budynku stalowe, otwierane na zewnątrz budynku. 
Stalowa płyta drzwiowa z przegrodą termiczną, wypełniona pianką na całej powierzchni. 
Ryglowanie wielopunktowe z zamkiem głównym i bolcami dodatkowymi, połączenie rygli 
obrotowych i haczykowych do wkładki bębenkowej. Drzwi obustronnie malowane lub 
okleinowane wg szczegółowego projektu.  

11.14.3. ROLETY, ŻALUZJE I MOSKITIERY 

W budynku na części okien (w parterze) projektuje się rolety zewnętrzne, aluminiowe w 
systemie RKS: 

- Rolokasety- o wymiarach poprzecznych dostosowanych do wysokości otworów oraz 
grubości ram okiennych; 
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- Prowadnice pancerzy aluminiowe, lakierowane; 
- Pancerze rolet aluminiowe, grubościenne, ekstrudowane, bez pianki, bez perforacji, 

pancerze lakierowane.  
- Klapy rewizyjne w kolorze białym, ocieplone styrodurem.; 
- Obsługa rolet za pomocą napędów elektrycznych 230 V; 
- Pancerze rolet montowane „na sztywno” do rur nawojowych, co przy opuszczonych 

roletach pełni funkcje blokady; 
- W roletach, (w których ciężar i zastosowanie decyduje o konieczności ich 

zamontowania) przewidziano zastosowanie odśrodkowych hamulców bezpieczeństwa, które 
zapobiegają gwałtownemu niekontrolowanemu rozwinięciu się pancerzy; 

Lokalizację i gabaryty rolet, a także opcjonalne wyposażenie wg szczegółowego 
opracowania. 

 
W części mieszkalnej (wytchnieniowej) przewidziano także, na oknach rozwieralno-

uchylnych montaż moskitier rolowanych, w konstrukcji aluminiowej (prowadnice, belki dolne), 
lakierowane na kolor. 

W przypadku okien przesuwnych projektuje się zastosowanie systemu moskitier 
systemowych, wchodzących w skład opcjonalnego wyposażenia ślusarki okiennej. 

Lokalizację i gabaryty moskitier wg projektu szczegółowego. 
 

11.15. RYNNY I RURY SPUSTOWE 

Rury spustowe PVC, prowadzone po zewnętrznej stronie elewacji, w warstwie izolacji 
termicznej bądź w przewidzianej dla tego celu bruździe, wyprowadzone 10cm nad poziom terenu 
– odwodnienie na teren. 

Wpusty dachowe attykowe, kątowe. 

11.16. TARASY 

11.16.1. TARASY GRESOWE NA GRUNCIE 

 - płyty gresowe  grubość 40mm; 
 - systemowe podpory w odstępach co 30cm, 
 - podsypka żwirowa, grubość 3-13cm; 
 - geowłóknina polipropylenowa.; 

11.16.2. TARASY DREWNIANE NA GRUNCIE 

 - deski tarasowe kompozytowe.  grubość 25mm; 
 - systemowe legary kompozytowe 40x30mm w odstępach co 60cm, - grubość 3cm; 
 - podkłady systemowe pod legary w rozstawie co 90cm lub podsypka żwirowa, grubość 4-9cm; 
 - geowłóknina polipropylenowa; 

11.17. OPIERZENIA W POZIOMIE DACHU ORAZ PRZEJŚCIA INSTALACYJNE 

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan – cynk patynowanej gr. 0,70 mm. 
Mieszczą się w tym między innymi kaptury kominów i ich kołnierze, a także inne istotne miejsca 
wynikające z instalacyjnych przejść przez dach.  

Opierzenia wewnętrzne wykonać wokół wszystkich dużych przejść instalacyjnych oraz na 
załamaniach dachu. Opierzenia wykonać z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm. 

Do wykonania przejść drobnych – odpowietrzeń, wpustów, przejść antenowych itp. 
stosować standardowe przepusty dachowe.. 

Attyki odwodnić w stronę dachu. 
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11.18. WYCIERACZKI 

Przed wejściem głównym do budynku oraz przed wejściem bocznym do budynku 
zaprojektowano wycieraczki zewnętrzne stanowiące system czyszczący przed wejściem do 
budynku, odporne na duże natężenie ruchu z wysoką skutecznością zatrzymywania brudu - pod 
wycieraczkami warstwa żwiru oraz rurki drenarskie rozsączające wodę w gruncie. 

- materiał: krata pomostowa prasowana, cynkowana ogniowo; 
- płaskownik nośny: 20x2mm; 
- wielkość oczek: 44x11mm; 
- wysokość wycieraczki: 20mm; 
- moduł 120 x 90 cm (zewnętrzny wymiar ramki); 

12. WPŁYW BUDYNKU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 
I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Budynek nie wpływa negatywnie na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

13. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW 

Informacje zostały zawarte w Projekcie Instalacji Sanitarnych. 

14. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH 

Nie występują. 

15. RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW 

Odpady wytwarzane przez mieszkańców domu usuwane do miejsca składowania 
odpadów na terenie Inwestora. 

16. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIE 
JONIZUJĄCE, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE I INNE ZAKŁÓCENIA 

Nie występują. Urządzenia instalacyjne zostały tak dobrane by zapewniały odpowiedni 
komfort akustyczny zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. 

Budynek nie będzie emitował promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego i 
innych zakłóceń. 

17. WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, WODY 
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Obiekt w niewielkim stopniu wpływa na istniejący drzewostan, zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Teren poddany będzie niwelacji w 
niewielkim zakresie. 

18. UWAGI 

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” opracowanymi 
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

 
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na 

etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. 
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3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy 
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, 
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy 
zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów 
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 

 
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów 

mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 
20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością 
okna dla uniknięcia niezgodności. 

 
5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem 

stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości. 
 

6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich 
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie 
określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych 
(przebiegi instalacji) 
 

 
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że 

posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w 
projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 

 
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych 

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna. 
 

9. Każdy składnik projektowy należy przyjmować według pozycji opisanych na 
rysunkach w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą 
z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej 

 
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika 

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej 
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego 
elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą 

 
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i 

opierając się o dokumentację branżową. 
 

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z 
projektantem. 

 


