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PROJEKT ARCHITEKTURY

I. Opis techniczny projektowanego budynku.

II. Część rysunkowa dotycząca budynku mieszkalnego: 

A1.   Rzut parteru skala 1:50  

A2.   Rzut I piętra skala 1:50 

A3.   Rzut II piętra skala 1:50

A4.   Rzut poddasza skala 1:50 

A5.   Przekrój A-A skala 1:50 

A6.   Przekrój B-B skala 1:50

A7.   Przekrój C-C skala 1:50

A8. Elewacja wschodnia skala 1:100

A9. Elewacja zachodnia skala 1:100

A10. Elewacja północna skala 1:100

A11. Elewacja południowa skala 1:100

1



OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU  ARCHITEKTURY 

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA Z

PRZEZNACZENIEM NA GALERIĘ ARTYSTYCZNĄ PRZY PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1A W

KIELCACH

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią

1.2. Projekt koncepcyjny, który uzyskał akceptację Inwestora

1.3. Inwentaryzacja budowlana istniejącego obiektu 

1.4. Opinia techniczna.

1.5. Aktualizowany podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500

1.6. Uzgodnienia międzybranŜowe

1.7. Obowiązujące przepisy

2. Inwestor

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

ul. Paderewskiego 20, 25- 004 KIELCE

3. Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa Danuta Jaroszyńska – Ziach, Kielce ul Sadowa 7B/5

4. Dane ogólne projektowanego budynku:

Długość (bez zmian) - 9,55 m
Szerokość (bez zmian) - 6,12 m
Wysokość do gzymsu (bez zmian) - 10,08 m
Pow. zabudowy (bez zmian) - 58,44 m2

Pow. uŜytkowa - 108,12 m2 
Kubatura (bez zmian) - 738,69 m³

5. Zakres opracowania
Opracowanie jest projektem budowlanym, architektonicznym. Zawiera opis techniczny

oraz  część rysunkową.

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego sporządzona została „Informacja Dotycząca

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” (BIOZ), którą dołączono do projektu budowlanego

architektury.
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6. Dane dotycz ące stanu istniej ącego.

Istniejący budynek znajduje się przy pl. Niepodległości 1A w Kielcach. Jest to obiekt

będący pozostałością dawnego przejścia nad torami kolejowymi. Obiekt o wysokości do

gzymsu ~ 10m, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. Wnętrze w

całości przeznaczone na komunikacje pionowa w postaci klatki schodowej Ŝelbetowej.

Dach stromy, dwuspadowy, rynny zewnętrzne. Szczegółowy opis stanu istniejącego

zawarty został w dołączonej opinii technicznej.

Budynek był uŜytkowany zgodnie z przeznaczeniem (komunikacja). Pomieszczenia w

chwili obecnej są nieuŜytkowane.

7. Opis rozwi ązań projektowych, program u Ŝytkowy oraz forma

architektoniczna.

Projektowany obiekt jest budynkiem usługowym.

Budynek zaprojektowano jako 3 kondygnacyjny: posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz

poddasze nieuŜytkowe.

Przebudowę projektuje się w konstrukcji tradycyjnej, stropy Ŝelbetowe monolityczne oparte

są na istniejących ścianach murowanych, . Przykrycie stanowi istniejący dach o

konstrukcji drewnianej. 

Budynek posiada komunikacją pionową: klatka schodowa

Na kaŜdej parterze znajduje się toaleta przeznaczona dla dla personelu oraz dodatkowo

na I piętrze  znajduje się toaleta przeznaczone dla klientów.

Dodatkowo na parterze znajduje się pomieszczenie socjalne dla pracowników galerii.

Minimalna wysokość kondygnacji nadziemnych będzie wynosić w świetle 2,50m. 

Sala wystawowa przeznaczone jest dla nie więcej niŜ 9 osób. W salach zastosowano

wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną.

Na poddaszu nieuŜytkowym usytuowane zostały urządzenia techniczne.

Okna w pomieszczeniach powinny być otwierane (rozwierane lub rozwieralno-uchylne)

oraz powinny być zaopatrzone w górne systemowe nawietrzaki ( zgodne z projektem

wentylacji).

Wszystkie pomieszczenia higieniczno – sanitarne wykończyć glazurą do wysokości 2m. W

pomieszczeniu socjalnym, zastosować glazurę do wysokości minimum 1,6m. We

wszystkich drzwiach do pomieszczeń higieniczno sanitarnych zastosować nawietrzaki

dolne.
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Ściany wokół klatki schodowej odkute z tynków do cegły, pomalowane farbami łatwo

zmywalnymi. 

Podłogi z terakoty (zastosować materiały trwałe, łatwo zmywalne, gładkie, nienasiąkliwe

odporne na działanie środków dezynfekujących).

Warunki bezpiecze ństwa i higieny pracy powinny by ć stosowane zgodnie z
Rozporz ądzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze śnia 1997 r.
( z późniejszymi zmianami - jednolity tekst z dn. 28 sierpnia 2003 r . ) w
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169 z 2003
r.).

8. Zakres opracowanych zmian.

W związku z dostosowaniem budynku do nowych potrzeb, zachodzi konieczność

wykonania przebudowy, obiektu ze zmianą sposobu uŜytkowania, na galerię artystyczną

spełniającą obowiązujące wymogi normowe.

8.1. Roboty rozbiórkowe

NaleŜy wykonać wyburzenia, schodów wewnętrznych Ŝelbetowych wraz ze spocznikami,

istniejących ścian działowych, i warstw posadzkowych na gruncie. (z demontaŜem

istniejącej stolarki drzwiowej, instalacji wewnętrznej) pozostawiając układ konstrukcyjny

budynku.  

NaleŜy  zdemontować istniejące instalacje.

Roboty rozbiórkowe wykonać naleŜy ze szczególną ostroŜnością postępując zgodnie z

projektem BIOZ ( wykonanym przez kierownika robót) i obowiązującymi przepisami w tym

zakresie.

9  Dane dotycz ące konstrukcji w projekcie przebudowy budynku.

    9.1. Fundamenty:

Istniejące fundamenty  – bez zmian.

    9.2. Ściany zewnętrzne:

Ściany zewnętrzne są obecnie po renowacji polegającej na dociepleniu styropianem. Od

strony wewnętrznej ściany wokół projektowanej klatki chodowej odkute z tynków. Cegły

pomalowane farbą. W pozostałych pomieszczeniach istniejące ściany od strony

wewnętrznej obłoŜone  zostaną płytami GK na zaprawie gipsowej.

W elewacji wymieniono okna na nowe, plastikowe.

9.3. Ściany wewnętrzne działowe:
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Wszystkie nowoprojektowane ściany działowe – lekkie systemowe np.: RiGips lub

analogiczne: płytowanie dwustronne 2xGKF12,5mm lub 2x GKFI12,5mm (w

pomieszczeniach mokrych), grubość ścian 120mm. Wypełnienia ścian wełną mineralną.

9.4. Płyty stropowe:

- istniejące prefabrykowane, gestoŜebrowe, 

NaleŜy wykuć otwór w istniejącym stropie, w celu zamontowania klapy wyłazowej.

Zaprojektowano docieplenie istniejącego stropu wełna mineralną na foli

paroizolacyjnej. 

- projektowane: Ŝelbetowe wylewane.

9.5. Dach – istniejący dach dwuspadowy.

Odwodnienie powierzchni dachowych zostaje poprowadzone za pomocą istniejących rur

spustowych

Odprowadzenie wód opadowych na dotychczasowych zasadach.

9.6. Klatki schodowe

- Istniejąca klatka schodowa ulega rozbiórce z powodu adaptacji obiektu budynku

na nową funkcję.

- nową klatkę schodową wykonać jako Ŝelbetową, wylewaną wg proj. konstrukcji,

10. Instalacje

Istniej ące instalacje przewidziane s ą do demonta Ŝu.

W budynku zaprojektowano następujące instalacje:

wodociągowa; kanalizacja sanitarna; wentylacja mechaniczna, elektryczna, oświetleniowa.

Ogrzewanie poprzez zastosowanie mat grzewczych THERMOVAL.

Przebudowa budynku wymagała zaprojektowania nowych instalacji spełniających wszelkie

wymagania normowe i Inwestora – patrz projekty branŜowe.

11.  Budynek istniej ący – naprawa zarysowa ń ścian. 

Do wykonania zastosować pręty stalowe Ø16 osadzone w nawierconych otworach

na zaprawie ATLAS MONTER z oŜyciem siatki RABITZA.
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12. Izolacje przeciwwodne budynku 

12.1. Izolacje wewnętrzne przeciwwilgociowe przyziemia i posadzki, w tym posadzki w

pomieszczeniach przyziemia i pomieszczeniach technicznych

Izolacje wewnętrzne przeciwwilgociowe pod posadzkami

Do wykonania zastosować bitumiczną masą uszczelniającą SUPERFLEX 10.

Uszczelnienie powinno być wyoblone i połączone z izolacją poziomą ścian (istniejącą lub

odtworzoną). PodłoŜe pod izolację powinno być nośne, stabilne i równe. Stare i

zniszczone podłoŜa zaleca się usunąć i wykonać nowe z betonu marki min. B15. Na tak

przygotowanym podłoŜu wykonać gruntowanie materiałem EUROLAN 3K rozcieńczonym

z wodą w stosunku objętościowym 1:10 i układanie masy izolacyjnej SUPERFLEX 10 –

grubość 3,5 mm. Wykonana izolację poziomą naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem

mechanicznym folią PCV grub. 0,3 mm x 2 i na niej wykonać właściwy beton posadzkowy

– pod okładziny ( B20) lub nawierzchnię z Ŝywic (B25). W zaleŜności od przeznaczenia

pomieszczeń naleŜy przewidzieć w konstrukcji posadzki wykonanie warstw

termoizolacyjnych przed wykonaniem betonu posadzkowego.

Wykonanie nowych posadzek : 

w pozostałych pomieszczeniach pod róŜnego rodzaju okładziny podłogowe ( płytki,

panele, tarkett, itp.)

Do wykonania posadzek moŜna zastosować beton B20 zatarty mechanicznie lub gotowe

cementowe jastrychy podłogowe np. marki maxit – Optiroc 1000, maxit mixokret - jastrych

cementowy  > 20N/mm2, do układania mechanicznego w zakresie grubości 40–100 mm

12.2. Izolacja pomieszczeń sanitariatów – technologia wykonania uszczelnienia i ułoŜenia

płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych (łazienki, wc)

Na nośnych i związanych warstwach jastrychu (wylewki) wykonuje się gruntowanie

preparatem EUROLAN TG 2, a po jego wyschnięciu układa izolację podpłytkową

SUPERFLEX 1. 

Strefa cokolika oraz ewentualne dylatacje w płaszczyźnie wylewki posadzkowej

wymagają wklejenia taśm uszczelniających SUPERFLEX 50/3 lub 75/4 w poziomie

wykonywanej izolacji podpłytkowej. Taśmy dylatacyjne wkleja się na zagruntowane

podłoŜe przy uŜyciu materiału SUPERFLEX 1. Bezpośrednio na wykonanej izolacji z

materiału SUPERFLEX 1 układa się płytki ceramiczne na kleju elastycznym PLASTIKOL

KM Flex. Po związaniu i wyschnięciu kleju wykonuje się fugowanie płytek. Do

spoinowania stosuje się materiał CERINOL Flex. Spoiny w płytkach w strefie cokolika i
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dylatacji wypełnia się materiałem PLASTIKOL FDN po uprzednim zagruntowaniu

krawędzi  bocznych płytek materiałem PLASTIKOL FDN VN.   

12.3..Izolacja przeciwwodna posadzek na gruncie w pomieszczeniach uŜytkowych

Do wykonania zastosować profesjonalne materiały posadzkowe przy zachowaniu

następujących załoŜeń technologicznych. 

- podbudowę stanowi płyta Ŝelbetowa oraz w podbudowa z betonu B15 zbrojonego

włóknem Fibermesh grub. 15cm

- gruntowanie EUROLAN 3K rozcieńczony 1:10 z wodą

- izolacja przeciwwilgociowa SUPERFLEX 10  grub.4cm

- warstwa ochronna izolacji i warstwa poślizgowa z 2 warstw folii PP o grub. min.

0,2mm

- izolacja termiczna z płyt styropianowych EPS 200 grub. Min. 5 cm

- warstwa ochronna z 1 warstwy folii PP o grub. 0,2 mm

- wylewka betonowa z betonu marki minimum B15 ze zbrojeniem rozproszonym

Fibermesh 

- posadzka z płytek ceramicznych zgodnie z projektem, klejona na kleju

elastycznym Plastikol KM Flex i wypełnieniem fug materiałem Cerinol Flex .

13. Izolacje termiczne:

-  Strop nad ostatnia kondygnacja docieplony wełna mineralną.

- Płyty stropu podwieszanego, - wg projektu.

14. Wentylacja.

Wentylacja mechaniczna we wszystkich pomieszczeniach wg opracowania branŜowego.

15. Stałe elementy wyposa Ŝenia

15.1. Wyłaz dachowy termiczny, typowy o otworze w świetle min. 90 x90 cm

15.2. Ścianki wydzielające kabiny ustępowe wykonać wg systemu HPL System.

16.  Wykończenie wewn ętrzne.

16.1. Posadzki wg warstw opisanych na poszczególnych rzutach i przekrojach, w

tabelach dot. charakterystyki poszczególnych pomieszczeń. Jako podłoŜe zastosować

wylewki samopoziomujące.
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16.2. Pomieszczenia WC, pom. porządkowe, socjalne

„fartuchy” wokół zlewów w części socjalnej , na podłodze gres w kolorze jasnego beŜu, na

ścianach glazura do wys. 2.0 m w tonacji jaśniejszej od gresu .

16.3.. Klatka schodowa, korytarze:

wyłoŜyć gresem z rowkami na stopniach .

Balustrady obustronne z systemowych elementów ze stali nierdzewnej i poręczy

drewnianych, wys. 1,1m

16.4. Sufity podwieszane wg poszczególnych rzutów i przekrojów, systemowe Rigips z

atestem trudnozapalności w kolorze białym o rastrach 60 x 60 cm.

16.5. Oświetlenie zgodnie z projektem elektrycznym.

17.  Instalacje wg opracowa ń bran Ŝowych.

- instalacja wod-kan

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacje centralnego ogrzewania (maty grzewcze)

- instalacja elektryczna wewnętrzna

16.2.  Zestawienie powierzchni netto dla poszczegól nych pomieszcze ń:

Nr
pom. Nazwa pom. Powierzchnia

m2 Posadzka

PARTER
0.01 GALERIA 22,4 gres
0.02 KOMUNIKACJA 7,3 gres
0.03 WC 3,8 gres
0.04 WIATROŁAP 1,7 gres

0.05 POM. SOCJALNE 3,79 gres
RAZEM 39 m2

I PIĘTRO
1.01.
2010 MAGAZYN 14,58 gres
1.02.
2010 KOMUNIKACJA 19,26 gres
1.03.
2010 WC 3,1 gres

RAZEM 36,94 m 2

II PIĘTRO
2.01.
2010 SALA WYSTAWOWA 25,12 gres
2.02.
2010 POM. PORZĄDKOWE 1,91 gres
2.03.
2010 KOMUNIKACJA 5,15 gres

RAZEM 32,18 m 2

RAZEM BUDYNEK 108,12 m 2
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UWAGI KOŃCOWE:

1. Wszelkie prace budowlane prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej z

zachowaniem przepisów BHP i p. poŜ. zgodnie ze sztuką budowlaną.

2. Niniejszy projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branŜowymi.

1. Prace specjalistyczne prowadzić zgodnie z wytycznymi (pod nadzorem)

producenta, dystrybutora.

5. Wszelkie materiały i produkty uŜywane do budowy powinny posiadać certyfikacje

na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, znak zgodności z Polską Normą

zgodnie z polską ustawą oraz aprobaty techniczne i certyfikaty w zakresie

spełnienia wymagań klas odporności ogniowej, palności materiałów i pozostałych

cech wg obowiązujących przepisów dla zapewnienia bezpieczeństwa poŜarowego

obiektów. Ponadto urządzenia stosowane do celów ochrony poŜarowej wymagają

potwierdzenia dopuszczenia do stosowania w ochronie poŜarowej.

6. Firma wykonawcza ma obowiązek przygotowania dokumentacji warsztatowej do

akceptacji.

                                                                                 opracowała

arch. Danuta Jaroszyńska-Ziach
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Imię i nazwisko Danuta Jaroszyńska - Ziach Data: 08.2010

Upr. Nr KL-127/89

Członek Izby Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów

Nr ewidencyjny SW-0030

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, Ŝe projekt budowlany:   ARCHITEKTURY 

PRZEBUDOWY  BUDYNKU  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UśYTKOWANIA  Z

PRZEZNACZENIEM NA GALERIĘ ARTYSTYCZNĄ

PRZY PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1A W KIELCACH

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis ............................

Imię i nazwisko Andrzej Jurkiewicz Data  08.2010

Upr. Nr KL-138/87

Członek Izby Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów

Nr ewidencyjny SW-0097

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, Ŝe projekt budowlany  ARCHITEKTURY

PRZEBUDOWY  BUDYNKU  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UśYTKOWANIA  Z

PRZEZNACZENIEM NA GALERIĘ ARTYSTYCZNĄ

PRZY PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1A W KIELCACH

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis ............................




























