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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY 

BUDYNKU UśYTKOWEGO PRZY  

UL. MIELCZARSKIEGO 45 W KIELCACH,  

składająca się z branŜ:   

        1) Architektura,   
 2) Instalacje sanitarne (technologia kotłowni, instalacje  
                wewnętrzne, przyłącza wod.- kan.), 

        3) Instalacje elektryczne.     
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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 
 

 
1. OPIS TECHNICZNY 
2. DOKUMENTY 
3. PLAN SYTUACYJNY     SKALA 1:500  RYS.NR 1 
4. RZUT PARTERU – INWENTARYZACJA  SKALA 1:50  RYS.NR 2 
5. RZUT PARTERU      SKALA 1:50  RYS.NR 3 
6. PRZEKRÓJ      SKALA 1:50  RYS.NR 4 
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OPIS TECHNICZNY 

do Projektu  budowlano-wykonawczego 
Przebudowy budynku uŜytkowego przy ul. Mielczarskiego 45  

w wyniku której powstanie lokalna kotłownia  
opalana gazem  

 
 
 
 
 

1  PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie inwestora :  Gmina Kielce – Miejski Zarząd Budynków 

25-004 Kielce , ul. Paderewskiego 20 

• Inwentaryzacja budowlana pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy 

wykonana przez autora niniejszego opracowania 

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej znak 501/O/WP2/77/08 z dnia 2008-

06-03 wydane przez karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie, 

Oddział-Zakład Gazowniczy  w Kielcach. 

• Warunki techniczne na niezaleŜne przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej dla istniejącego 

budynku uŜytkowo- biurowego znak TT-W/3660/1453/08 z dnia 2008-06-12 wydane 

przez „Wodociągi Kieleckie” 

• Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia ZEORK S.A. z dn. 13.05.2008 znak 

R2/TU/1655/2008 

• Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500 

 

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

   Przedmiotem opracowania  jest przebudowa  budynku uŜytkowego o charakterze 

administracyjno-biurowym w zakresie niezbędnym do wydzielenia pomieszczenia dla 

lokalnej kotłowni gazowej opalanej gazem z sieci miejskiej. Projektowana kotłownia 

gazowa stanowić ma źródło ciepłej wody do zasilania istniejącej instalacji centralnego 

ogrzewania. 

 

3     STAN  ISTNIEJĄCY 

Budynek w części podlegającej opracowaniu posiada 3 kondygnacje nadziemne , w 

pozostałej ma wysokość 2 kondygnacji nadziemnych i jest obiektem częściowo 
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podpiwniczonym zrealizowanym w technologii tradycyjnej , w układzie 3 traktowym 

podłuŜnym. Stropodach płaski.    

4 OPIS  PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNYCH 

Zaprojektowano lokalizację pomieszczenia kotłowni w poziomie parteru w północno-

zachodnim naroŜniku budynku. W celu uzyskania  pomieszczenia o właściwych dla 

projektowanej kotłowni parametrach zaplanowano połączenie dwu pomieszczeń o 

charakterze uŜytkowym i  związanego z nimi korytarzyka poprzez wyburzenie 

murowanych ścian działowych o gr. 12 cm oraz skomunikowanie sąsiadującego 

pomieszczenia uŜytkowego ( poprzez wykucie otworu  drzwiowego w istniejącej niszy 

drzwiowej )  bezpośrednio z korytarzem  przebiegającym na osi podłuŜnej budynku.        

 

5    ROZWIĄZANIA REMONTOWO -  KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE  

- Zamurowanie istniejącego otworu okiennego – cegłą pełną ceramiczną gr 25 cm z 

ociepleniem styropianem gr 15 cm. wg rys. Rzut parteru  

- zamurowania wewnętrznych otworów drzwiowych -  cegłą pełną ceramiczną gr 25 cm i    

12 cm  wg rys. Rzut parteru 

-  wentylacja grawitacyjna nawiewna – projektowanym stalowym kanałem zetowym o 

wym. 40x20 cm 

-  wentylacja grawitacyjna wywiewna istniejącym przewodem kominowym 15x15 cm 

wyprowadzonym ponad dach nad II piętrem. 

-  przewód spalinowy – zewnętrzny , stalowy , Ø220/280 z stali nierdzewnej 

kwasoodpornej, dwuścienny z izolacją termiczną 30 mm wg PBW Instalacji sanitarnych  

-  na ścianach  do wysokości 200 cm nad posadzką okładzina z płytek ceramicznych , 

powyŜej – malowanie 2-krotne farbą emulsyjną 

- posadzka – wg rys. Przekrój AA 

 

6   OCRONA PRZECIWPOśAROWA    

Pomieszczenie kotłowni naleŜy do strefy poŜarowej o obciąŜeniu ogniowym Qd <500 

MJ/m 2  i nie jest zagroŜone wybuchem. Cała kotłownia stanowi wydzielona strefę 

poŜarową  z oddzieleniami p.poŜ. jak dla klasy odporności ogniowej C. 

- strop i ściany – min. 60 min. REI 

- zamknięcia w ścianach i stropach – min 30 min. EI 
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  Drzwi do kotłowni otwierane na zewnątrz, szerokość minimum 100 cm, bezklamkowe,   

wyposaŜone w samozamykacz.  

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kotłowni naleŜy ją wyposaŜyć w awaryjny 

wyłącznik prądu umieszczony za kotłownią oraz optyczny i akustyczny sygnalizator 

awarii. 

W pomieszczeniu kotłowni umieścić: 

gaśnicę proszkową  lub śniegową   

koc gaśniczy 

Następujące elementy oznakować zgodnie z Polskimi Normami: 

drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji 

miejsce usytuowania urządzeń ppoŜ. 

miejsce usytuowania awaryjnego wyłącznika prądu 

Obsługa kotłowni powinna być przeszkolona w zakresie BHP z produktami naftowymi 

oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe umoŜliwiające prowadzenie 

nadzoru nad kotłownią. 

Uwaga :  

Wszelkie przejścia instalacji o średnicy od 40 mm wzwyŜ przez ściany i stropy 

stanowiące wydzielenie p.poŜ. naleŜy uszczelnić specjalistycznymi masami o 

odporności  ogniowej REI 60. 

 

    7    PARAMETRY POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 

          Powierzchnia uŜytkowa                                                       33,10 m2 

          Kubatura                                                                            108,57 m3  

                                                                                                

opracował: 

                                                                                 

arch. Jacek Burczyn                                                                         
































