
 

PROJEKT BUDOWLANY  
 
 

Wymiany stolarki okiennej  
w budynku mieszkalno-usługowym w Kielcach  

przy ul. Mickiewicza 1, dz. nr 1162/2.  
 

- ARCHITEKTURA - 
 
 
Jednostka projektowa: 
 
JJ-STUDIO ARCHITEKTURY 
JANUSZ JANIK 
ul. Słowackiego 8/10/11 
25-337  Kielce 
tel. 0-601-695-694 
 
Adres inwestycji:  

dz. nr 1162/2 
ul. Mickiewicza1 
Kielce 
 
 
 
 
Inwestor : 
 

Projektował: Opracował: 

MZB 
Ul. Paderewskiego 20 
25-004 KIELCE 
 

mgr inŜ. arch. 
Władysław Markulis 

Nr upr. KL- 63/171/76 
 
 

mgr inŜ. arch. 
Janusz Janik 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MARZEC 2006 r. 



 

____________________________________________________________________________________ 
Wymiana okien w budynku mieszkalno-usługowym 

przy ul. Mickiewicza 1w Kielcach, dz. nr 1162/2 

2
 

O P R A C O W A N I E    Z A W I E R A :  

 

A. Opis techniczny do projektu wymiany stolarki okiennej. 
B. Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1-12-2005 dotyczące wymiany sto-

larek okiennych w kamienicach przy ul. Wesołęj 31 i Mickiewicza 1 w Kielcach 
C. Postanowienie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 

9-03-2006. 
D. Uprawnienia, zaświadczenia i oświadczenie projektanta. 
 
Rysunki Architektoniczne:  

 
S-1 Sytuacja       1:500 
I-1  Schemat elewacji - inwentaryzacja    1:200 
A-1 Schemat elewacji - projekt     1:200 
A-2 Zestawienie stolarki      1:50 
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A. OPIS  TECHNICZNY 
do 

Projektu budowlanego wymiany stolarki okiennej w budynku mieszkalno-usługowym przy 
ul. Mickiewicza 1 w Kielcach. 

 
A. 1. Dane ogólne 

Inwestycja – wymiana stolarki okiennej. 
Adres inwestycji – działka nr ewidencyjny 1162/2, ul. Mickiewicza 1w Kielcach. 
Inwestor – MZB w Kielcach, ul. Paderewskiego 20, Kielce. 

A. 2. Dane o powierzchniach i kubaturach i sposób zagospodarowania terenu: 
Przedmiotowa inwestycja nie ma wpływu na powierzchnie, kubaturę i sposób zagospo-
darowania terenu. 

A. 3. Podstawa opracowania  
- Zlecenie inwestora. 
- Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1-12-2005 dotyczące wymiany 
stolarek okiennych w kamienicach przy ul. Wesołęj 31 i Mickiewicza 1 w Kielcach 
- Wizja w terenie z dokonaniem pomiarów wykonana przez arch. Janusza Janika. 

- Obowiązujące przepisy i zarządzenia. 
A. 4. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny budowy jw. 

A. 5. Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań.  
Przewiduje się wymianę istniejącej stolarki okiennej w złym stanie technicznym na okna 
PCV o parametrach dostosowanych do obowiązujących norm. 

A. 6. Zestawienie powierzchni: 

Przedmiotowa inwestycja nie ma wpływu na powierzchnie. 

A. 7. Ochrona p.poŜ.: 

Przedmiotowa inwestycja nie ma wpływu na warunki bezpieczeństwa p.poŜ. 

A. 8. Ochrona konserwatorska: 

Budynek mieszkalno-usługowy (kamienica) przy ul. Mickiewicza 1 naleŜy do zabytkowej 
zabudowy placu Wolności wpisanej do rejestru zabytków pod nr 917 z 14-08-1976r. Pro-
jekt budowlany uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach. 
Przed przystąpieniem do robót uzyskać decyzje zezwalającą na prace zgodnie z załącza-
nym postanowieniem 

A. 9. Szczegółowe rozwiązania architektoniczno – budowlane 

Zastosować stolarkę PCV w kolorze białym, o współczynniku przenikania ciepła  

U(max) <2,6 W/m2xK) w wymiarach wg. rys. 

UWAGA: W pomieszczeniach z piecami na paliwo stałe naleŜy zastosować okna z wbudo-
wanymi nawietrzakami na wys. min. 2,0m ponad podłogą w konstrukcji uniemoŜliwiaj ącej 
odcięcie dopływu powietrza. Minimalną prędkość przepływu powietrza 0,2m/s na jeden 
piec. Dopuszcza się moŜliwość stosowania nawietrzaków oddzielnie (nie wbudowanych w 
okna) pod warunkiem spełnienia w/w wymagań, oraz zamontowania ich przed wymianą 
stolarki.. Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego inŜyniera zgodnie z przepisami 
BHP i sztuką budowlaną.   

          OPRACOWAŁ: 

         mgr inŜ. arch. Janusz Janik 
















