
    

M4 BIURO ARCHITEKTONICZNE 

mgr inż. arch. Monika K. Daciów-Grabicka 
ul. ks. Stanisława Staszica 2 

78 – 500 Drawsko Pomorskie 
tel. 600 43 18 53    eMail: biuro@m4.net.pl 

egz.   /4 
 

ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI  
MASZYN ROZLEWNICZYCH STM Sp. z o. o. 

ANEKS DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ NR 6740.2.84.2016 
 

 
adres: 
 

 
DZIAŁKA NR 25  OBRĘB 0017, ZŁOCIENIEC 
ul. PIASKOWA 12 

 
 
inwestor: 
 

 
STM Sp. z o. o. 
ul. PIASKOWA 12 
78 – 520 ZŁOCIENIEC 

 
stadium: 

 
PROJEKT BUDOWLANY  

 
jednostka ewidencyjna: 

 
320306_4, ZŁOCIENIEC miasto 

 
kategoria obiektu budowlanego: 

 
KATEGORIA XVIII 

 
PROJEKTANCI: 

ARCHITEKTURA – AUTOR PROJEKTU: 

mgr inż. arch. Monika K. Daciów-Grabicka 
upr. bud. do projektowania b/o 
w specjalności architektonicznej 
nr upr. 7/ZPOIA/OKK/2012 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

ARCHITEKTURA : 

mgr inż. arch. Tomasz Tomaniak 
upr. bud. w specjalności architektonicznej 

do projektowania b/o 
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/54/2010 

 
KONSTRUKCJA : 

mgr inż. Wojciech Stalmaczonek 
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
b/o w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
nr upr. ZAP/0163/PWOK/04 

 

KONSTRUKCJA: 

mgr inż. Seweryn Duszewski 
upr. bud. do proj. i kierowania robotami bud. 
b/o w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr upr. ZAP/0178/PWBKb/15 

 
INSTALACJEA SANITARNE : 

mgr inż. Tomasz Kubicki 
do porjektowanaia bez ograniczeń w specjalności instalacynej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
nr upr. ZAP/0069/POOS/08 

 

INSTALACJEA SANITARNE : 

mgr inż. Arnold Kraska  

do porjektowanaia bez ograniczeń w specjalności instalacynej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
nr upr. ZAP/0080/POOS/04 

 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE : 

mgr inż. Remigiusz Końca 
upr. bud. do projektowania b/o 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
nr ewid. WKP/0408/POOE/11 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE : 

mgr inż. Adam Linda 
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi  b/o w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

upr. bud. nr 70 Gd 2002 

 

 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA /strona 2/ 
Opis techniczny, BiOZ 
Rysunki do projektu 
Oświadczenia, uprawnienia i izby, 
Dokumenty formalno-prawne 

Na zamawiającego zostają przeniesione autorskie prawa majątkowe do 
wykorzystania projektu w celu realizacji inwestycji pod warunkiem uregulowania 

należności za projekt. 
Autorzy zastrzegają sobie wszelkie prawa do projektu zgodnie  

z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 

D R A W S K O  P O M O R S K I E ,    s i e r p i e ń  2 0 1 7  r .  



 Zawartość dokumentacji  

 

I Strona tytułowa 1 

II Zawartość dokumentacji. 2 

III Oświadczenie projektantów. 3 

IV Opinia techniczna. 4 

V Opis techniczny – architektura. 7 

VI Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. 17 

VII Informacja BiOZ. 25 

VIII Projekt zagospodarowania terenu. 28 

IX Rysunki – architektura. 29 

X Opis techniczny – konstrukcja. 34 

XI Rysunki – konstrukcja. 54 

XII Opis techniczny do projektu instalacji elektroenergetycznych. 60 

XIII Rysunki – instalacje elektroenergetyczne. 66 

XIV Kserokopie dokumentów formalno-prawnych. 74 

XV Uprawnienie i zaświadczenie projektanta. 85 

 



 

    

M4 BIURO ARCHITEKTONICZNE 

mgr inż. arch. Monika K. Daciów-Grabicka 
ul. ks. Stanisława Staszica 2 

78 – 500 Drawsko Pomorskie 
tel. 600 43 18 53    eMail: biuro@m4.net.pl 

 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym techniczno-budowlanymi, 
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
obiekt / inwestycja: 

ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI MASZYN ROZLEWNICZYCH STM Sp. 
z o. o. ANEKS DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ NR 
6740.2.84.2016 

 
adres: 
 

 
DZIAŁKA NR 25  OBRĘB 0017, ZŁOCIENIEC 
ul. PIASKOWA 12 

 
 
inwestor: 
 

 
STM Sp. z o. o. 
ul. PIASKOWA 12 
78 – 520 ZŁOCIENIEC 

 
jednostka ewidencyjna: 

 
320306_4, ZŁOCIENIEC miasto 

 
stadium: 

 
PROJEKT BUDOWLANY  

 

 

PROJEKTANCI: 

ARCHITEKTURA – AUTOR PROJEKTU: 

mgr inż. arch. Monika K. Daciów-Grabicka 
upr. bud. do projektowania b/o 
w specjalności architektonicznej 
nr upr. 7/ZPOIA/OKK/2012 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

ARCHITEKTURA : 

mgr inż. arch. Tomasz Tomaniak 
upr. bud. w specjalności architektonicznej 

do projektowania b/o 
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/54/2010 

 
KONSTRUKCJA : 

mgr inż. Wojciech Stalmaczonek 
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
b/o w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
nr upr. ZAP/0163/PWOK/04 

 

KONSTRUKCJA: 

mgr inż. Seweryn Duszewski 
upr. bud. do proj. i kierowania robotami bud. 
b/o w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr upr. ZAP/0178/PWBKb/15 

 
INSTALACJEA SANITARNE : 

mgr inż. Tomasz Kubicki 
do porjektowanaia bez ograniczeń w specjalności instalacynej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
nr upr. ZAP/0069/POOS/08 

 

INSTALACJEA SANITARNE : 

mgr inż. Arnold Kraska  

do porjektowanaia bez ograniczeń w specjalności instalacynej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
nr upr. ZAP/0080/POOS/04 

 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE : 

mgr inż. Remigiusz Końca 
upr. bud. do projektowania b/o 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
nr ewid. WKP/0408/POOE/11 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE : 

mgr inż. Adam Linda 
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi  b/o w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

upr. bud. nr 70 Gd 2002 

 

 
D R A W S K O  P O M O R S K I E ,    2 8  s i e r p n i a  2 0 1 7  r .  



 
1 

 
 
 

OPINIA TECHNICZNA 
 

Stanu obiektu istniej ącego z uwagi na oddziaływania 
wywołane rozbiórk ą i wzniesieniem budynku w 

bezpośrednim s ąsiedztwie 
 (na podstawie § 206.1. Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 

Obiekt, adres 
Hala przemysłowa – rozbudowa 
ul. Piaskowa 12 
78-520 Złocieniec 

Właściciel, zarządca 
STM  
ul. Piaskowa 12 
78-520 Złocieniec 

Data opracowania 19 lipca 2017 r. 

Autor opracowania 
mgr inż. Wojciech Stalmaczonek 
upr. ZAP/0163/PWOK/04 

  
 

  

Zawartość opracowania: 

1. Podstawa opracowania 

2. Charakterystyka obiektu.  

3. Wnioski i zalecenia  

 

 

 

 

 

 



 
2 

1. Podstawa opracowania.  

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118); 

Dział V – Bezpieczeństwo konstrukcji. 

§ 206.1. W przypadku, o którym mowa w § 204 ust. 5, budowa powinna być 

poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego, stwierdzającego jego 

stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania 

wywołane wzniesieniem nowego budynku. 

§ 204 ust. 5. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego 

nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub 

obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest budynek przemysłowy (produkcyjno – magazynowy)  

w Złocieńcu przy ul. Piaskowej 12. Rozbudowa planowana jest po stronie południowo - 

zachodniej istniejącego obiektu, z zachowaniem długości i wysokości brył budynków 

istniejących. Planowana rozbudowa jest ograniczona odległością od granicy z działką 

nr 24/19. 

Celem opracowania jest określenie stanu budynku istniejącego, warunków rozbudowy 

części bezpośrednio sąsiadującej oraz możliwości wystąpienia ewentualnych wpływów 

na jego stan bezpieczeństwa po wzniesieniu w bezpośrednim sąsiedztwie nowo 

zaprojektowanej rozbudowy.  

Zakres opracowania obejmuje analizę możliwych oddziaływań na przedmiot 

opracowania wynikających ze zrealizowania projektowanego obiektu na podstawie 

dokumentacji projektowej oraz wnioski i zalecenia. Oceną objęte są elementy 

bezpośrednio połączone z projektowanym obiektem i są to elementy konstrukcji  

od strony projektowanej hali.  

 

3. Charakterystyka obiektu. 

Planowana jest budowa hali konstrukcyjnie zdylatowaną od istniejących budynków,  

o wymiarach zewnętrznych 14,59 x 42,09 m. 

 

4. Wnioski i zalecenia. 

4.1. Poziom posadowienia części nowo projektowanej należy dostosować do poziomu 

fundamentów hali w bezpośrednim sąsiedztwie – należy zbliżyć poziom posadowienia 
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na danym odcinku do poziomu ław części sąsiedniej, nie zalecane jest posadowienie 

wyżej lub poniżej istniejących ław i stóp fundamentowych.  

Należy zadbać o nienaruszenie naturalnej struktury podłoża gruntowego pod 

fundamentami.  

4.2. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo budynków nie można wykluczyć w trakcie 

realizacji powstania na nich rys. Dla uniknięcia i ograniczenia możliwości powstania rys 

części murowanej należy ograniczyć użycie ciężkiego sprzętu budowlanego  

w bezpośredniej bliskości budynku.  

4.3. Zaleca się zdylatować część projektowaną od istniejącej części będącej 

przedmiotem opracowania, z uwagi na możliwość osiadania nowo powstałego budynku 

w okresie co najmniej roku od czasu zakończenia budowy. Połać dachu projektowaną i 

istniejącą należy obrobić obróbkami blacharskimi i standardowymi uszczelniaczami 

producenta płyt warstwowych (uszczelnienia z pianki PU dostosowane do profilu 

trapezowego). 



Opis techniczny. 

1. Część ogólna. 

1.1 Podstawa opracowania. 

• Umowa z Inwestorem. 

• Decyzja o warunkach zabudowy nr 79/2016 z dnia 7 kwietnia 2017 roku. 

• Koncepcja architektoniczna uzgodniona z inwestorem. 
 
1.2 Inwestor. 

STM Sp. z o. o. 
ul. Piaskowa 12 
78 – 520 Złocieniec 
 
1.3 Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku przedsiębiorstwa STM Sp. z o. o. 
oraz zagospodarowania terenu na działce nr 25 w obrębie 17 przy ul. Piaskowej 12 w Złocieńcu – 
aneks do projektu zatwierdzonego decyzją nr 6740.2.84.2016. 
 
1.4 Zakres opracowania. 

• Projekt zagospodarowania terenu 

• Branża budowlana /architektura i konstrukcja/ 
 

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu. 

2.1. Lokalizacja i stan prawny terenu. 

Działka o numerze geodezyjnym 25 obręb 17 położona przy ulicy Piaskowej 12 w Złocieńcu  
w województwie zachodniopomorskim, jest własnością STM Sp. z o. o. 
 
2.2. Istniejący stan zagospodarowania. 

Działka nr 25 w obrębie 17 położona w mieście Złocieniec przy ul. Piaskowej na terenach 
zabudowy produkcyjnej. 
Teren działki jest stosunkowo płaski, jedynie przy wschodniej i południowej granicy wznoszą się 
strome skarpy. 
Działka nr 25 obręb 17 w Złocieńcu od strony północno-wschodniej graniczy z ulicą Piaskową.  
Od strony północno-zachodniej graniczy z działką niezabudowaną i dalej z działką zabudowaną 
zakładem produkcyjnym. Od strony południowo-wschodniej i południowo-zachodniej graniczy  
z działkami niezabudowanymi. 
Na terenie działki nr 25 znajdują się budynki w zabudowie zwartej. 
Działka jest uzbrojona. Budynek przyłączony jest do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej. 
Działka jest ogrodzona i posiada bezpośredni dostęp do ulicy Piaskowej. 
 
2.3. Projektowane zagospodarowanie. 

Na działce projektuje się rozbudowę budynku przedsiębiorstwa STM Sp. z o. o. 
W wyniku rozbudowy budynku przedsiębiorstwa STM Sp. z o. o. zaprojektowano dobudowę hali 
od strony południowo-zachodniej. Zaprojektowano bramę wjazdową do nowej hali od strony 
południowo-wschodniej. 
Do bramy w nowej hali prowadzi istniejący dojazd. 
Istniejący wjazd na działkę, dojścia i dojazdy do budynków pozostają bez zmian. 
Część istniejącej powierzchni utwardzonej z kostki betonowej należy rozebrać i wyłożyć płytami 
ażurowymi. 



Miejsce gromadzenia odpadów stałych istniejące na działce nr 25. Odpadki stałe składowane  
są w szczelnych pojemnikach na utwardzonym terenie przy południowo-wschodnim narożniku 
działki. 
Poziom zero nowoprojektowanej hali ustalono na wysokości 134,7 m n.p.m. 
 
2.4. Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia działki nr 25: 6 594,00 m2 

Powierzchnia zabudowy – budynki istniejące przedsiębiorstwa STM: 2 163,27 m2 

Powierzchnia zabudowy – budynek hali w trakcie realizacji: 552,70 m2 

Powierzchnia zabudowy – wiatrołap w trakcie realizacji: 4,77 m2 

Powierzchnia zabudowy – nowoprojektowana hala: 610,00 m2 

Powierzchnia części budynku do rozbiórki: 29,82 m2 

Powierzchnia zabudowy całkowitej – po rozbudowie: 3 330,74 m2 

Powierzchnia utwardzona: 954,78 m2 

Powierzchnia utwardzona do wymiany na ażurową 50/50: 677,00 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna: 1 631,48 m2 

Procent powierzchni zabudowy całkowitej: 50,51 % 

Procent powierzchni utwardzonej: 19,61 % 

Procent powierzchni biologicznie czynnej: 29,88 % 
 
2.5. Miejsca postojowe. 

Istniejące miejsca parkingowe na działce nr 25 przy ulicy Piaskowej wg rysunku planu pozostają 
bez zmian. 
 
2.6. Dane odnośnie ochrony konserwatorskiej. 

Działka nr 25 obręb 17 w Złocieńcu nie znajduje się w strefie ochrony konserwatora zabytków  
i nie podlega opinii konserwatora zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 79/2016 z dnia 7 
kwietnia 2017 roku. 
 
2.7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 

Działka nr 25 obręb 17 w Złocieńcu nie znajduje się na terenie szkód górniczych. 
 
2.8. Przewidywane zagrożenia dla środowiska. 

Projektowana rozbudowa budynku przedsiębiorstwa STM Sp. z o. o. na działce nr 25 obręb 17  
w Złocieńcu nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać środowisko. 
 
2.9. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robót 

budowlanych. 
 

Nie dotyczy projektowanej rozbudowy budynku przedsiębiorstwa STM Sp. z o. o. na działce nr 25 
obręb 17 w Złocieńcu. 
 
 
 

3. Opis techniczny. 

3.1. Funkcja. 

Projektowany układ przewiduje pomieszczenia budynku przedsiębiorstwa STM Sp. z o. o. 
W skład budynku przedsiębiorstwa STM Sp. z o. o. wchodzą pomieszczenia ściśle związane  
z funkcją, czyli hale produkcyjne, hala montażowa i hala maszyn, warsztaty, kompresorownia, 
pomieszczenia techniczne i magazynowe. Pomieszczenia biurowe takie jak biura i sekretariat. 



Pomieszczenia sanitarne w postaci toalet z przedsionkami, oraz łazienki przy szatniach. 
Pomieszczenia pomocnicze takie jak: szatnie, pomieszczenie socjalne, jadalnia, pomieszczenie na 
sprzęt porządkowy i kotłownia. Powierzchnie komunikacyjne: wiatrołap, holl i komunikacje. 
 
3.2. Opis ogólny i układ funkcjonalny. 

Wejście główne budynku przedsiębiorstwa STM Sp. z o. o. znajduje się od strony północnej przez 
wiatrołap do budynku biurowego. Nowoprojektowana hala będzie miała główne wejście od 
strony południowo-wschodniej przez bramę wjazdową. 
 
3.3. Zestawienie powierzchni projektowanych: 

Szerokość hali dobudowywanej:    14,59 m 
Szerokość całkowita budynku:    53,97 m 
Długość hali dobudowywanej:    42,09 m 
Długość całkowita budynku:     60,45 m 
Wysokość hali dobudowywanej:    6,37 m 
Wysokość całkowita budynku:    9,79 m 
Liczba kondygnacji użytkowych cz. projektowanej:  1 
Liczba kondygnacji użytkowych całego budynku:  2 – bez zmian 
Kubatura projektowanej hali:     2 558,13 m3 
Kubatura całego obiektu:     13 242,41 m3 
Powierzchnia zabudowy hali projektowanej:   610,00 m2 
Powierzchnia zabudowy części budynku do rozbiórki: 29,82 m2 
Powierzchnia zabudowy całkowitej po rozbudowie:  3 330,74 m2 
Powierzchnia użytkowa hali dobudowywanej:  605,92 m2 
Powierzchnia użytkowa całego parteru:   3 083,46 m2 
Powierzchnia użytkowa piętra:    80,19 m2 
Powierzchnia użytkowa poddasza:    19,03 m2 
 
 
PARTER: 

Nr Pomieszczenie posadzka wys. pom. pow. użytkowa 

HALA NR 1 – W TRAKCIE REALIZACJI 

0/01 Hala produkcyjna beton 4,82 m 494,53 m2 

0/02 Kompresorownia beton 4,30 m 24,35 m2 

0/03 Kotłownia beton 4,30 m 22,19 m2 

HALA NR 2 – ISTNIEJĄCA 

0/04 Magazyn główny terakota 3,21 m 52,15 m2 

0/05 Pom. dla elektryków – warsztat terakota 3,65 m 42,22 m2 

0/06 Hala montażu – obróbka metalu beton 3,65 m 132,29 m2 

0/07 Komunikacja terakota 3,67 m 18,95 m2 

0/08 Jadalnia terakota 3,62 m 66,02 m2 

0/09 Szatnia dla kobiet terakota 3,00 m 2,97 m2 

0/10 Łazienka dla kobiet terakota 3,00 m 7,74 m2 

0/11 Magazyn na sprzęt porządkowy beton 3,67 m 2,28 m2 

0/12 Kotłownia beton 5,02 m 8,06 m2 

0/13 Komunikacja beton 4,32 m 12,85 m2 

0/14 Spawalnia beton 4,35 m 43,23 m2 

0/15 Szatnia dla mężczyzn terakota 3,19 m 30,93 m2 



0/16 Łazienka dla mężczyzn terakota 3,18 m 20,92 m2 

0/17 Szatnia dla mężczyzn terakota 3,14 m 30,63 m2 

0/18 Hala obróbki metalu beton 3,22 m 111,24 m2 

0/19 Ploter beton 3,22 m 24,56 m2 

0/20 Magazyn stali beton 3,32 m 77,93 m2  

0/21 Magazyn części zamiennych terakota 3,34 m 51,36 m2 

HALA NR 3 – ISTNIEJĄCA 

0/22 Pom. magazynowe beton 4,48 m 147,00 m2 

HALA NR 4 – ISTNIEJĄCA 

0/23 Hala beton 4,55 m 332,79 m2 

HALA NR 5 – ISTNIEJĄCA 

0/24 Magazyn składowy beton 6,20 m 296,47 m2 

HALA NR 6 – ISTNIEJĄCA 

0/25 Hala produkcyjna beton 3,91 m 278,89 m2 

0/26 Komunikacja terakota 3,55 m 8,29 m2 

0/27 Biuro terakota 3,53 m 23,22 m2 

0/28 Przedsionek terakota 3,54 m 11,86 m2 

0/29 WC terakota 3,54 m 2,31 m2 

0/30 WC terakota 3,54 m 2,31 m2 

0/31 Przedsionek terakota 3,54 m 10,74 m2 

0/32 WC terakota 3,54 m 2,25 m2 

0/33 WC terakota 3,54 m 1,55 m2 

BUDYNEK BIUROWY – ISTNIEJĄCY 

0/34 Komunikacja terakota 2,46 m 17,31 m2 

0/35 Sekretariat terakota 2,46 m 8,23 m2 

0/36 Biuro terakota 2,45 m 25,06 m2 

0/37 Biuro terakota 2,47 m 14,83 m2 

0/38 Pomieszczenie socjalne terakota 2,48 m 12,62 m2 

0/39 Wiatrołap – w trakcie realizacji kostka bruk. 2,50 m 4,41 m2 

HALA NR 7 – NOWOPROJEKTOWANA 

0/40 Hala maszyn beton 3,55-5,21 605,92 m2 

RAZEM:   3 083,46 m2 

 
PIĘTRO – bez zmian: 

Nr Pomieszczenie posadzka wys. pom. pow. użytkowa 

1/01 Holl parkiet 2,69 m 33,09 m2 

1/02 Biuro pcv 2,68 m 32,00 m2 

1/03 Biuro pcv 2,68 m 7,00 m2 

1/04 Łazienka terakota 2,76 m 6,58 m2 

1/05 Toaleta terakota 2,71 m 1,52 m2 

RAZEM:   80,19 m2 

 
 
 
 



PODDASZE – bez zmian: 

Nr Pomieszczenie posadzka wys. pom. pow. użytkowa 

2/01 Strych nieużytkowy beton 1,90-2,75 m 19,03 m2 

RAZEM:   19,03 m2 

 
3.4. Założenia projektowe. 

3.4.1 Układ konstrukcyjny. 
Budynek nowoprojektowanej hali o podłużnym układzie słupów nośnych. Dach dwuspadowy 
oparty na zewnętrznych słupach nośnych kryty płytami warstwowymi z rdzeniem 
poliuretanowym z naświetlem w kalenicy. Słupy nośne oparte na nowoprojektowanych stopach 
fundamentach żelbetowych. Ściany obłożone płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym. 
 
3.4.2 Założenia do obliczeń statycznych: 

• Strefa obciążenia śniegiem – II 

• Strefa obciążenia wiatrem – II 

• Posadowienie bezpośrednie budowli – wg PN-81/B-0320 

• Obciążenia budowli – wg PN-82/B-02000 

• Obciążenia stałe – wg PN-82/B-02001 

• Obciążenia technologiczne – wg PN-82/B-02003 

• Obciążenie wiatrem – wg PN-77/B-02011 + Az1 

• Obciążenie śniegiem – wg PN-80/B-02010 + Az1:2006 

• Obliczenia statyczne – wg PN-B-03264:2002 + Ap1 

• Projektowanie konstrukcji drewnianych – wg PN-EN 1995-1-1 
 
Obliczenia statyczne – wykonane na podstawie obowiązujących aktualnie norm i normatywów 
projektowania – znajdują się w brudnopisie u autora opracowania. 
Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe – wg opisu elementów konstrukcyjnych. 
 
3.5. Warunki posadowienia. 

Występujące w podłożu grunty rodzime charakteryzują się wystarczającymi parametrami 
wytrzymałościowymi do bezpośredniego posadowienia projektowanego budynku – stanowią  
je piaski drobne (lokalnie średnie) występujące w stanie średniozagęszczonym. 
 
W świetle rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. nr 81 z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie występują proste 
warunki gruntowo-wodne, a projektowany budynek należy do obiektów pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 
Zgodnie z PN81/B – 03020 jednostkowy opór obliczeniowy można przyjąć jak dla prostych 
warunków gruntowych. 
Przyjmuje się dopuszczalne naprężenie na grunt 0,15 MPa. 
Głębokość przemarzania na rozpatrywanym terenie należy przyjąć 1,00 m ppt. 
 
Przyjmując projektowane szerokości stóp fundamentowych, oraz przyjęte w projekcie 
budowlanym obciążenia uznaje się warunek dopuszczalnych naprężeń 0,15 MPa za spełniony. 
 
Jeżeli w wyniku wykopów fundamentowych stwierdzi się występowanie nasypów 
niebudowlanych bezpośrednio pod projektowanym fundamentem należy je bezwzględnie 
wymienić na odpowiednio zagęszczoną podsypkę piaszczysto-żwirową. 
 
 



3.6. Rozwiązania materiałowe. 

3.6.1 Fundamenty. 

Fundamenty hali wykonać, jako stopy fundamentowe pod słupami nośnymi. 
Stopy fundamentowe posadowione na głębokości 1,20 m ppt. 
Fundamenty należy wylewać z betonu B25 o klasie wodoszczelności W6. Zbrojenie należy 
wykonać ze stali zbrojeniowej 34GS. 
Pod konstrukcją fundamentów wykonać „chudy beton” grubości minimum 10 cm. 
 
3.6.2 Konstrukcja stalowa. 

Konstrukcję stalową hali wykonać według projektu konstrukcji. 
 
3.6.3. Dach nowoprojektowanej hali. 

Dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci 11° /19%/. Konstrukcja dachu stalowa, według projektu 
konstrukcji. 
Pokrycie dachu – płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym w kolorze ciemnoszarym. 
 
3.6.4. Ściany nowoprojektowanej hali. 

Ściany o konstrukcji stalowej według projektu konstrukcji obłożone płytami warstwowymi  
z rdzeniem poliuretanowym w kolorze szarym. 
 
3.6.5. Rynny i rury spustowe nowoprojektowanej hali. 

Rynny ø 150, rury spustowe ø 110 PCV w kolorze dopasowanym do koloru dachu. 
Rynny pomiędzy budynkami ocieplone, wpusty i rury spustowe wewnętrzne. 
 
3.6.6. Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie systemowe, z blachy tytan-cynk w kolorze szarym dobranym do koloru 
pokrycia dachowego. 
 

3.6.7. Izolacje. 

• Izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie: 2 x folia izolacyjna PE; 

• Izolacja przeciwwilgociowa pionowa: zaprawa cementowo-polimerowa lub masa 
bitumiczno-kauczukowa; 

• Izolacja termiczna dachu: rdzeń poliuretanowy gr. 10 cm; 

• Izolacja termiczna ścian zewnętrznych: rdzeń poliuretanowy gr. 10 cm; 
 
3.6.8. Stolarka okienna. 

Stolarka okienna systemowa PCV ze szczeliną wentylacyjną oraz możliwością rozszczelnienia,  
o współczynniku k=1,1 w kolorze białym. 
 
3.6.9. Stolarka drzwiowa. 

Do nowoprojektowanej hali brama garażowa stalowa, segmentowa, ocieplona w kolorze szarym 
z drzwiami rozwieranymi na zewnątrz. 
Pomiędzy budynkiem biurowym, a halą numer 6 należy zastosować drzwi oddzielenia 
przeciwpożarowego o klasie odporności EI 30. 
Ościeżnice do drzwi stalowe w kolorze szarym. 
 
3.6.10. Tynki wewnętrzne. 
Wykonać, jako tynki cementowo-wapienne kat. III. 
 
3.6.11. Posadzki. 
Posadzka betonowa zbrojona zatarta na gładko. 



 
3.6.12. Parapety. 

Parapety wewnętrzne systemowe dostosowane do rodzaju okien. 
Parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk w kolorze szarym dopasowanym do koloru okien. 
 
3.6.13. Elewacje. 

Ściany elewacji wykonać według rysunku nr A-5 /Elewacje z kolorystyką/. 
 
3.7. Instalacje.  

W budynku projektuje się rozbudowę instalacji elektrycznej, rozbudowę instalacji gazowej i 
centralnego ogrzewania oraz projekt sprężonego powietrza 
Projektowane instalacje wykonać zgodnie z projektami dołączonymi do dokumentacji. 
 
3.8. Oświetlenie pomieszczeń. 

Pomieszczenia będą oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym. 
 
3.9. Wentylacja. 

W budynku przewidziano wentylację grawitacyjną zabezpieczoną przed cofaniem się. 
 
3.10. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

3.10.1. Dane budynku: 

• Powierzchnia użytkowa:   3 182,68 m2 /w tym parter 3 083,46 m2/, 

• Powierzchnia zabudowy:   3 359,57 m2 

• Wysokość:     9,79 m 

• Ilość kondygnacji nadziemnych:  2 

• Ilość kondygnacji podziemnych:  0 

• Kubatura:     13 243 m3 
 

3.10.2. Lokalizacja. 
Budynek usytuowany na działce nr 25 obręb 17 przy ulicy Piaskowej 12 w Złocieńcu. 
 

3.10.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 
W przeważającej części w budynku (dotyczy części istniejącej i projektowanej) przechowywane  
i obrabiane będą materiały niepalne. 
Nie przewiduje się w budynku przechowywania substancji palnych w większych ilościach niż 
dopuszczają przepisy. 
 

3.10.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
Gęstości obciążenia ogniowego w budynku w części produkcyjno-magazynowej nie przekracza 
500 MJ/m2. 
 

3.10.5. Kwalifikacja pożarowa. 
Strefa pożarowa – PM. Klasa odporności – E – część produkcyjno-magazynowa. 
W części produkcyjno-magazynowej znajdują się pomieszczenia zaliczane do strefy ZL, takie jak 
szatnia, jadalnia, łazienka, ale funkcjonalnie łączą się z częścią PM, stąd są zaliczone do tej strefy. 
Przewiduje się, że w budynku będzie przebywać jednorazowo do 50 osób. 
Strefa pożarowa – ZL-III. Klasa odporności – D – część biurowa. 
W budynku biurowym przebywać będzie do 10 osób. 
 

3.10.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
W pomieszczeniach nie będą przechowywane materiały, ani prowadzone procesy, które mogłyby 
wytworzyć mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje się w budynku występowania pomieszczeń 
ani stref zagrożenia wybuchem. 
 



3.10.7. Podział budynku na strefy pożarowe. 
W budynku znajdują się dwie strefy pożarowe. 
Strefa pożarowa – PM. Klasa odporności – E – część produkcyjno-magazynowa. 
Strefa pożarowa – ZL-III. Klasa odporności – D – część biurowa. 
Budynek biurowy od strony hali oddzielony jest ścianą oddzielenia pożarowego o odporności 
ogniowej REI-60 i drzwiami o odporności EI-30. Drzwi prowadzące z kotłowni 0/03 do 
pomieszczenia 0/02 są drzwiami oddzielenia pożarowego EI-30. 
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla niskich budynków PM o gęstości obciążenia 
ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 10 000 m2. 
 

3.10.8. Klasa odporności. 
Dla strefy pożarowej PM przyjęto klasę odporności E. 
Dla strefy pożarowej ZL-II przyjęto klasę odporności D. 
Główne elementy konstrukcyjne należy zabezpieczone ogniochronnie do klasy R30 zgodnie  
z aprobatą techniczną ITB. 
 

3.10.9. Warunki ewakuacji. 

• Szerokość wyjść z pomieszczeń:    min 0,9 m 

• Kierunek otwierania drzwi:     na zewnątrz 

• Ilość drzwi zewnętrznych z nowoprojektowanej hali:  1 szt. 

• Rodzaj drzwi:       rozwierane 

• Długość przejść dla ZL-III:     poniżej 30 m 

• Długość przejść dla PM:     poniżej 60 m 
Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane zgodnie z polską normą. 
Najdłuższe dojście w części biurowej wynosi 21,70 m. 
Najdłuższe dojście ewakuacyjne w części produkcyjno-magazynowej wynosi 42,60 m. 
 

3.10.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowanych. 
Kanały wentylacyjne z materiałów niepalnych. 
 

3.10.11. Urządzenia przeciwpożarowe w budynku. 
Projektowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Projektowane oświetlenie ewakuacyjne  
o czasie działania nie krótszym niż 60 min dla pomieszczeń klatki schodowej i korytarzy 
oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 
 

3.10.12. Gaśnice i urządzenia ratownicze. 
W strefie pożarowej PM 3 gaśnice proszkowe 4 kg typu ABC. W strefie pożarowej ZL-III 2 gaśnice 
2 kg typu ABC – jedna na każdej kondygnacji. 
 
3.10.13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – istniejący hydrant w odległości 45 m 
przy ulicy Piaskowej w kierunku wschodnim od opracowywanego budynku oraz istniejący 
hydrant na działce nr 25, pod wschodnią granicą w odległości 15 m od budynku oraz 42,8 m  
od nowoprojektowanej hali. 
 
3.10.14. Droga pożarowa. 
Droga pożarowa do projektowanego budynku nie jest wymagana. Dostęp do budynku poprzez 
zjazd z ulicy Piaskowej na nawierzchnię utwardzoną kostką betonową od strony północnej  
i wschodniej budynku /istniejący dojazd i utwardzenie/. 
 
3.11. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego. 

Projektowana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na działki sąsiednie oraz sąsiednie budynki. 
Zostały zachowane warunki: 



• Usytuowanie budynku – nasłonecznienie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest 
prawidłowe, 

• Projektowany budynek – zachowano wskazane w warunkach zabudowy parametry  
dla projektowanego obiektu, spełniony jest również warunek powierzchni zabudowy, 

• Miejsca postojowe – istniejące miejsca postojowe, odległość od pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi jest zachowana, 

• Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych – miejsce gromadzenia odpadów istniejące, 
zachowano wymagane odległości od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

 
3.12. BHP. 

Roboty należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dnia 19 marca 2003 r. nr 47 poz. 401). 
 
3.13. Charakterystyka ekologiczna. 

3.13.1. Zapotrzebowanie i ilości wody oraz ilości i sposobu odprowadzania ścieków. 

Zapotrzebowanie na wodę: 
Qdśr= 0,75 m3/dobę, 
Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych: 
Qść= 0,67 m3/dobę, 
Wody opadowe z powierzchni dachów zostaną odprowadzone za pomocą rur na teren działki  
nr 25. 
 
3.13.2. Emisja zanieczyszczeń. 

Projektuje się przebudowę i rozbudowę zakładu produkcji maszyn rozlewniczych STM  
o znikomym szkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Ogrzewanie budynku zgodnie z 
technologią kotłowni, kotły gazowe. 
 
3.13.3. Składowanie odpadów stałych. 

Nie przewiduje się w budynku urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Odpadki stałe składowane 
będą w szczelnych pojemnikach na utwardzonym terenie. 
 
3.13.4. Emisja hałasu, drgań i promieniowania oraz zasięgu ich rozprzestrzeniania. 

Ni przewiduje się emisji hałasu ponad wartości normatywne. 
 
3.13.5. Wpływ na glebę, istniejący drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne. 

Nie dotyczy projektowanej przebudowy i rozbudowy zakładu produkcji maszyn rozlewniczych 
STM. 
 
Projektowana przebudowa i rozbudowa zakładu produkcji maszyn rozlewniczych STM nie będzie 
wywierać negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz higienę i zdrowie użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi. 
 
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują ewentualny 
negatywny wpływ obiektów na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
3.14. Opis technologiczny. 
W projektowanym budynku przewiduje się zatrudnić około 50 osób. Do dyspozycji tych osób 
będzie cały budynek, łącznie z szatniami, łazienkami oraz jadalnią. Dla pracowników przewidziano 



zamykane szafki na odzież wierzchnią w osobnych szatniach dla kobiet i mężczyzn. Szafki  
na sprzęt porządkowy znajdują się w magazynie na sprzęt porządkowy. 
Pomieszczenia do pracy będą oświetlone światłem dziennym i sztucznym. 
Pomieszczenia oświetlone światłem tylko sztucznym (0/05 – warsztat dla elektryków, 0/06 – 
obróbka metalu, 0/14 – spawalnia, 0/23 – hala) są pomieszczeniami nie przeznaczonymi na 
pobyt ludzi, w rozumieniu § 5ust. 1 pkt. 1 Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
 
3.14. Uwagi końcowe. 

Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz aktualną wiedzą techniczną. 
Prace budowlane prowadzić pod stałym fachowym nadzorem technicznym, z zachowaniem 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 
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Wg wymaga� WT2017 ²�
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projektowany�

System 
alternatywny

Budynek oceniany:� EP�
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[kWh/rok]�
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Budynek z systemem alternatywnym�
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1� SJ_0� �ciana o budowie jednorodnej 0� 0,170� 0,000� 271,79 / 246,79�

2� DS_2� Dach sko�ny 2� 0,339� 0,000� 794,40 / 794,40�

3� PG_1� Podłoga na gruncie 1� 0,160� 0,000� 662,00 / 662,00�

 Stolarka otworowa� � � �

Lp.�
Nazwa 

przegrody� Opis przegrody� Wsp. U [W/m²K]� Wsp. C� Wsp. g�
Powierzchnia 

[m²]�

1� O_3� Okno 3x1,5� 1,100� 0,70� 0,75� 9,00�

2� D_4� Drzwi zewn�trzne, drzwi gara�owe 4� 0,700� 0,70� 0,00� 16,00�

� �

� System projektowany� System alternatywny�

Zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� QH,nd� 42434,97 [kWh/rok]� 42434,97 [kWh/rok]�

Zapotrzebowanie na energi� ko�cow� dla potrzeb grzewczych QK,H� 43300,99 [kWh/rok]� 70499,35 [kWh/rok]�

 Dla budynku - instalacja 1� � �

� System projektowany� System alternatywny�

System ogrzewania�
Koły gazowe dwufunkcyjne 
wyprodukowane po 2010r.� Pompa ciepła typu glikol/woda�
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 Spełnienie Warunków Technicznych dla przegród nieprze�roczystych�

 Strefa niemieszkalna 0� � � �

Lp.� Symbol� �
Opis�

UC 

[W/m²K]�
UC,max 

[W/m²K]�

1� SJ_0� �ciana zewn�trzna -1 (północ)� � 0.170� 0.230�

2� SJ_0� �ciana zewn�trzna -1 (północ)� � 0.170� 0.230�

3� DS_2� Dach sko�ny -1 (północ)� � 0.339� 0.180�

4� PG_1� Podłoga na gruncie -1� � 0.155� 0.300�

� � � �

 Spełnienie Warunków Technicznych dla okien i drzwi�

 Strefa niemieszkalna 0� � � �

Lp.�
Symbol 

przegrody� �
Opis�

UC 

[W/m²K]�
UC,max 

[W/m²K]�

1� O_3� �ciana zewn�trzna -1 (północ)� � 1.100� 1.100�

2� D_4� �ciana zewn�trzna -1 (północ)� � 0.700� 1.500�

� � � �

 Ogrzewanie�

�rednia sezonowa sprawno�� wytworzenia no�nika ciepła z energii 
dostarczonej do granicy bilansowej budynku �H,g� 1,00� 1,10�

�rednia sezonowa sprawno�� akumulacji ciepła w elementach 
pojemno�ciowych systemu grzewczego budynku �H,s� 1,00� 0,90�

�rednia sezonowa sprawno�� transportu no�nika ciepła w obr�bie 
budynku �H,d� 0,98� 0,80�

�rednia sezonowa sprawno�� regulacji i wykorzystania ciepła w 
obr�bie budynku �H,e� 1,00� 0,76�

�rednia sezonowa sprawno�� całkowita systemu grzewczego �H,tot� 0,98� 0,60�

� � �

 Wentylacja�

Typ wentylacji� Budynek z wentylacj� naturaln��

 Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna 0� �

Skuteczno�� odzysku ciepła z powietrza wywiewanego �OC� -�

No�nik energii ko�cowej�
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku: gaz ziemny�

Lokalne odnawialne 	ródła energii:�
energia geotermalna�

Instalacje chłodzenia�

 Lokal - Strefa niemieszkalna 0�

Brak instalacji chłodzenia�

 Materiały izolacyjne zastosowane w projekcie�
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Skuteczno�� gruntowego powietrznego wymiennika ciepła �GWC� -�

Strumie� powietrza wentylacji naturalnej kanałowej VO� 0,20 [m³/h]�

Współczynnik strat ciepła na wentylacj� Hve� 172,59 [W/K]�

� �

 Ciepła woda u�ytkowa�

� System projektowany� System alternatywny�

Zapotrzebowanie ciepła u�ytkowego do podgrzania c.w.u. QW,nd� 724,05 [kWh/rok]� 724,05 [kWh/rok]�

Zapotrzebowanie na energi� ko�cow� dla potrzeb wytworzenia 
ciepłej wody QK,W� 731,36 [kWh/rok]� 1160,34 [kWh/rok]�

 Dla budynku - instalacja 1� � �

� System projektowany� System alternatywny�

System przygotowania c.w.u.�
Kotły gazowe dwufunkcyjne z 
zamkni�t� komor� spalania po 2010r�

Pompa ciepła typu glikol/woda, 
spr��arkowa, nap�dzana gazem�

No�nik energii ko�cowej�
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku: gaz ziemny�

Lokalne odnawialne 	ródła energii:�
energia geotermalna�

�rednia sezonowa sprawno�� instalacji wytworzenia, dystrybucji i 
instalacji c.w.u. �W,tot� 0,99� 0,62�

�rednia sezonowa sprawno�� wytworzenia no�nika ciepła z energii 
dostarczonej do granicy bilansowej budynku �W,g� 1,00� 1,30�

�rednia sezonowa sprawno�� transportu ciepłej wody w obr�bie 
budynku �H,d� 0,99� 0,60�

�rednia sezonowa sprawno�� akumulacji ciepłej wody w 
elementach pojemno�ciowych systemu ciepłej wody �H,s� 1,00� 0,80�

� � �

Lp.� Przegroda� Materiał izolacyjny� � [W/mK]� grubo�	 [cm]�

1� �ciana o budowie jednorodnej 0� Pianka poliuretanowa� 0.035� 10 

2� Podłoga na gruncie 1�
Styropian przy szczelnym uło�eniu izolacji z przewi�zaniem 
spoin i przykryciem ich paskami folii� 0.04� 10�

3� Dach sko�ny 2� Pianka poliuretanowa� 0.035� 10�

� � �

 Podsumowanie parametrów energetycznych�

� System zaprojektowany� System alternatywny�

Roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system 
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H� 43300,99 [kWh/rok]� 70499,35 [kWh/rok]�

Roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system do 
podgrzania ciepłej wody QK,W� 731,36 [kWh/rok]� 1160,34 [kWh/rok]�
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Roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system 
chłodzenia QK,C� 0,00 [kWh/rok]� 0,00 [kWh/rok]�

Roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� przez system 
o�wietlenia wbudowanego QK,L� 0,00 [kWh/rok]� 0,00 [kWh/rok]�

Roczne zapotrzebowanie na energi� ko�cow� dla budynku QK� 44032,35 [kWh/rok]� 72167,54 [kWh/rok]�

Wska	nik rocznego zapotrzebowania na energi� u�ytkow� EU� 79,77 [kWh/m² rok]� 79,77 [kWh/m² rok]�

Wska	nik rocznego zapotrzebowania na energi� ko�cow� dla 
budynku EK� 81,38 [kWh/m²rok]� 133,38 [kWh/m²rok]�

Wska	nik rocznego zapotrzebowania na energi� pierwotn� dla 
budynku EP� 89,52 [kWh/m²rok]� 2,82 [kWh/m²rok]�

Wska	nik rocznego zapotrzebowania na energi� pierwotn� dla 
budynku EP wg wymaga� WT2017� 90,00 [kWh/m²rok]� 90,00 [kWh/m²rok]�

Jedostkowa warto�� emisji CO2� 0.024 [t CO2/m² rok]� 0.001 [t CO2/m² rok]�

Udział odnawialnych 	ródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na 
energi� ko�cow�� 0 [%]� 99.296 [%]�

Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energi��

� System zaprojektowany� System alternatywny�

Koszty inwestycyjne [PLN]� 8000� 70000�

Roczne Koszty eksploatacyjne 
[PLN/rok]� 4183.07� 330.1�

EP [kWh/m²rok]� 89.52� 2.82�

Wybrany system� TAK� NIE�

Uzasadnienie� � �

Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m²rok]�
[PLN/rok]�
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�

�

 Roczne zapotrzebowanie na energi� u�ytkow��

Roczne zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+W� 42434.97 [kWh/rok]�

Roczne zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� do przygotwania ciepłej wody u�ytkowej QCWU� 724.05 [kWh/rok]�

Roczne zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� na potrzeby chłodzenia chłodzenia QC� 0 [kWh/rok]�

Roczne zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� na potrzeby o�wietlenia wbudowanego QL� 0 [kWh/rok]�

Całkowite roczne zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� Q� 43159.02 [kWh/rok]�

� �

 Dost�pne no�niki energii�

� Współczynnik 
nakładu� Ilo�� no�nika�

Jednostka 
no�nika�

Koszt no�nika 
[PLN/kWh]�

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: w�giel kamienny� 1.10� 6340.659� kg� 0.095�

� � � �

 Opis systemów zaopatrzenia w energi� do analizy porównawczej�

�

�

System zaprojektowany - konwencjonalny:�

System ogrzewania: Koły gazowe dwufunkcyjne z zamkni�t� komor� spalania wyprodukowane po 2010r.�

System ciepłej wody: Kotły gazowe produkowane po 2010r�

System alternatywny:�

System ogrzewania: Pompa ciepła typu glikol/woda�

System ciepłej wody: Pompa ciepła typu glikol/woda, spr��arkowa, nap�dzana gazem�
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Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1. Zakres robót całego założenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
Całe założenie budowlane obejmuje: 
Rozbudowę Zakładu produkcji maszyn rozlewniczych STM Sp. z o.o. z zagospodarowaniem terenu na działce nr 25 
obręb 17 w gminie Złocieniec – aneks do projektu zatwierdzonego decyzją nr 6740.2.84.2016. 
 
Zakres robót obejmuje: 

• Roboty związane z urządzeniem zaplecza budowy i placu budowy, w tym: 

− ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, ustawienie barakowozu, jako pomieszczenia socjalnego  
i higieniczno – sanitarnego pracowników; 

− rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, ppoż. i pierwszej pomocy; 

− utwardzenie dojść oraz dojazdów pożarowych; 

− urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych; 

− węzła produkcji zapraw i betonu oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 
 

• Roboty ziemne: 

− roboty ziemne – należy wykonywać ręcznie po wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie  
z rzutem fundamentów; 

− na działce występują grunty zwarte; 

− wykopy na głębokość względną 1,2m i szerokości budynku wykonać prostopadłościenne. Wymagają one 
rozparcia i podparcia. Wykopany urobek należy odkładać w odległości > 1,0 m od krawędzi wykopu. W czasie 
wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. 

− ruch środków transportu obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu ziemi. 
 

• Roboty zbrojarskie i betoniarskie: 

− w przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu ułożyć zbrojenie wykonane zgodnie  
z projektem. Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione. 

− podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania ław fundamentowych, należy 
zadbać o stopniowe i równomierne jej rozprowadzenie. 

 

• Roboty murarskie i tynkarskie: 

− wykonywane na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomosty rusztowania  
do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru na poziomie,  
co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi, 

− wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione, 

− chodzenie po świeżo wykonanych murach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie 
konstrukcji bez zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione. 
 

• Roboty na wysokości: 

− osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1 m od podłogi lub ziemi 
powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą o wysokości 1,1 m, 

− przemieszczanie w poziomie stanowisk pracy powinno mieć zapewnione przez mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej zamocowanej  
na wysokości około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek 
bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. 
 

• Roboty ciesielskie: 

− cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz  
nie utrudniające swobody ruchu, 

− ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali jest dozwolone wyłącznie  
do wysokości 3 m, 

− roboty ciesielskie, montażowe wykonuje zespół liczący, co najmniej 3 osoby. 
 

• Roboty dekarskie i izolacyjne: 

− kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte oraz 
wypełnione nie więcej niż do ¾ ich wysokości. 

 
 
 



2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Teren działki zabudowany istniejącymi budynkami współtworzącymi Zakład produkcji maszyn rozlewniczych STM Sp. 
z o.o. Roboty będą wykonywane na terenie będącym własnością inwestora, zabezpieczonym przed odstępem osób 
trzecich. 
 
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 
Brak elementów w projekcie zagospodarowania działki mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 
 
4. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 

• roboty ziemne – obsunięcie skarp wykopu, 

• roboty budowlane – montażowe – możliwość upadku przy pracy na wysokości, 

• roboty rozbiórkowe – możliwość przygniecenia i skaleczeń, 

• roboty montażowe konstrukcji stalowej – łączenie poprzez spawanie i skręcanie, 

• roboty izolacyjne za środkami chemicznymi – szkodliwy wpływ na skórę i oczy. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
1. Zaznajomienie pracowników z zakresami ich obowiązków oraz sposobem wykonywania prac  

na wyznaczonych stanowiskach. 
2. Zapewnienie przeszkolenia pracowników w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do pracy, udzielanie 

każdorazowo szczegółowych instruktaży bhp w przypadku zmiany stanowiska, i rodzaju wykonywanej pracy 
oraz realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

3. Wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 
4. Wyposażenie stanowisk pracy w maszyny, urządzenia i narzędzia pracy, które posiadają wymagane 

obowiązującymi przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, jednocześnie sprzęt sprawny technicznie. 
5. Zapewnienie odpowiedniego do warunków pogodowych i ilości zatrudnionych pracowników zaplecza 

socjalnego. 
 
Ponadto: 

• w sytuacjach zagrożenia lub awarii wstrzymać prace na budowie do czasu usunięcia awarii  
lub zagrożenia; 

• pracownicy powinni być wyposażenia w kaski, pracujący na wysokościach w pasy bezpieczeństwa,  
w zależności od rodzaju prac stosować maski ochraniające drogi oddechowe i okulary ochronne. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

• pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• należy stosować przewidziane przy kolejnych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne  
np. osłony, pasy; 

• urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty; 

• w czasie trwania robót codziennie prowadzić dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy,  
w czasie, którego omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby 
zabezpieczeń; 

• należy umożliwić stały dostęp do telefonu alarmowego, wykazu telefonów i adresu najbliższego punktu 
pomocy lekarskiej, straży pożarnej, policji oraz do apteczki, środków i urządzeń ppoż.; 

• należy sprawdzać, aby na budowie stale znajdowały się podręczne środki gaśnicze takie jak gaśnice proszkowe, 
węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze; 

• należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej  
lub karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać ani wykorzystywać, jako miejsca składowania 
materiałów lub odpadów, gdyż muszą być dostępne w każdej chwili. 














