
OPIS  BUDOWLANY

do projektu  rozbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i
Współuzależnień zlokalizowanych w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41 a

         Inwestor: 
Szpital Psychiatryczny SP ZOZ

                ul. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo              

    

1.0 Podstawy opracowania

– zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji,
– mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,
– obowiązujące normy i przepisy,
– decyzja nr 16/08 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 24.09.2008 r.,
– pomiary wykonane na miejscu przyszłej budowy.

2.0  Warunki lokalizacyjne

Przedmiotem  opracowania jest  projekt  budowlany  rozbudowy  i  przebudowy  budynku
Wojewódzkiego  Ośrodka  Terapii  Uzależnień  i  Współuzależnień Szpitala  Psychiatrycznego  w
Węgorzewie,  położonego  w  Giżycku  w  celu  montażu  dźwigu  osobowo-szpitalnego,  budowy
klatki  schodowej  oraz  przebudowy  istniejącej  klatki  schodowej.  Projektowana  rozbudowa
zlokalizowana jest w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41 a na działce o numerze ewidencyjnym
255/2. 
Projektowana  rozbudowa  w.w  budynku   będzie  dwupiętrowa,  podpiwniczona,  z  dachem
dwuspadowym krytym papą termozgrzewalną.  Projektowana rozbudowa i  przebudowa stanowi
harmonijne uzupełnienie istniejącej zabudowy.

W/w działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Podłoże  gruntowe:   Na  zlecenie  Inwestora  przeprowadzone  zostały  badania  geologiczne,  z
których wynika,  iż  występują grunty nienośne – nasypy niekontrolowane oraz grunty nośne –
średnio zagęszczone piaski średnie i grube miejscami zaglinione. Grubość pokrywy nasypowej,
która  przykrywa  znaczną  część  terenu  miejscami  przekracza  2.0  m.  Żadnym  z  wykonanych
otworów  badawczych  nie  stwierdzono  występowania  bezpośrednich  przejawów  wód
podziemnych.  Stwierdzono  jedynie  strefy  o  podwyższonej  wilgotności.  W  celu  właściwego
posadowienia projektowanego obiektu należy wybrać z dna wykopu wszelkie grunty nasypowe.
Przestrzeń  tę  należy  następnie  wypełnić  nasypem  kontrolowanym.  Nasyp  należy  wykonać  z
piasków  różnoziarnistych,  średnich  i  grubych  lub  pospółki,  zagęszczonych  mechanicznie
warstwami 0.3 m do wartości stopnia zagęszczenia gruntu ID>0.60. Do zasypywania fundamentów
należy użyć grunty sypkie w postaci piasków różnoziarnistych lub pospółki. Grunty te następnie
należy zagęścić do poziomu stopnia zagęszczenia ID>0.55. Teren na zewnątrz budynku należy
ukształtować tak, aby wody opadowe i  wody roztopowe grawitacyjnie odpływały z sąsiedztwa
fundamentów budynku.
Głębokość przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,4 m p.p.t. 

3.0 Dane Ogólne

Projektowana  rozbudowa  w.w  budynku   będzie  dwupiętrowa,  podpiwniczona,  z  dachem
dwuspadowym krytym papą termozgrzewalną.



Przebudowa  istniejącego  obiektu  będzie  polegała  na  zmianie  klatki  schodowej,  która  należy
obudować ścianami w klasie odporności  ogniowej  co najmniej  REI60, zamkniętej  drzwiami  o
klasie odporności ogniowej EI30. W.w klatka będzie wyposażona w klapę oddymiającą.

           Zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy:

         -powierzchnia zabudowy .........................................   43,89m2 + podjazd i dojścia  114,59m2

         -powierzchnia użytkowa ogółem..............................  91,07 m2

w tym piwnica .............................   28,72 m2

przyziemie..........................  20,82 m2

I piętro................................  20,77 m2

II piętro..............................   20,76 m2

         - kubatura        ..........................................................  484,98 m3

         - wysokość budynku  ...............................................   11,05 m,
         - wymiary budynku  .................................................   3,30x 13,30 m.

4.0 Dane konstrukcyjno- materiałowe rozbudowy i przebudowy

    Fundamenty:

Zaprojektowano ławy fundamentowe o wymiarach 75x40 cm zbrojone prętami ø12 ze stali A-III i
strzemionami ø8 ze stali A-I, z betonu B25. Ławy fundamentowe posadowione na 10 cm warstwie
chudego betonu. 

    Ściany:

Zewnętrzne nadziemia z porothermu grubości 25.0 cm wraz z ociepleniem ze styropianu  grubości
15.0 cm i tynkiem cienkowarstwowym mineralnym. 
Ściany fundamentowe  z  bloczków  betonowych  grubości  25.0  cm wraz  z  izolacją  pionową  i
styrodurem grubości 10 cm.
W części przebudowywanej wyburzamy część ścian zatepując je nowymi o grubości 12 cm EI60.

    Dach: 

Konstrukcja stropu nad II piętrem żelbetowa grubości 16 cm wraz z szlichtą grubości 4 cm. Na
szlichcie  ułożona  warstwa styropianu o grubości  12 cm,  a  następnie  ułożona została  warstwa
keramzytu grubości 15÷54 cm, izolacja pozioma i papa termozgrzewalna. Dach dwuspadowy o
spadkach wynoszących 6%.

     Wieńce i nadproża:

Wszystkie ściany powiązane wieńcami żelbetowymi 25 x 25 cm z betonu B25 zbrojone  ø12 ze
stali A-III oraz strzemionami ø8 ze stali A-I  w rozstawie co 20 cm. 
Nadproża żelbetowe o wymiarach 25 x 25 cm z betonu B25 zbrojone prętami ø12 ze stali A-III i
strzemionami  ø8 ze  stali  A-I.  W  istniejącym  murze  zaprojektowano  nadproże  z  trzech
dwuteowników IPE 120 o wymiarach 50 x 25 cm.
W  przebudowanej  części  zamurowujemy  część  otworów  okiennych.  W  nowych  otworach
projektujemy nadproża z trzech dwuteowników  IPE 120 o wymiarach 50x25 cm.



     Belki i słupy:

Zaprojektowano belki żelbetowe o wymiarach 25 x 25 cm z betonu B25 zbrojone prętami ø12 ze
stali A-III oraz strzemionami ø8 ze stali A-I  zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Zaprojektowano także słupy żelbetowe o wymiarach 25 x 35 cm i 25 x 25 cm, zbrojone zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi stalą A-I i A-III, z betonu B25.

   Stropy:

Zaprojektowano stropy żelbetowe o grubości płyty żelbetowej 16 cm, zbrojone prętami  ø8 ze stali
A-III zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

     Szyb windowy:

Zaprojektowano szyb windowy o wymiarach 230x285 cm. 
     
     Dźwig osobowo- szpitalny:

Do  obsługi  pacjentów  i  osób  niepełnosprawnych  w  budynku  przewidziano  dźwig  osobowo-
szpitalny typ H160BA o napędzie hydraulicznym. 
Parametry dźwigu:
-producent H160BA
-typ osobowo-szpitalny
-napęd hydrauliczny 
-udźwig 1600 kg
-przełożenie 2 : 1 pośredni
-wysokość podnoszenia 10.0 m
-prędkość 0.63 m/s
-ilość przystanków 4
-ilość drzwi kabinowych 1
-ilość drzwi szybowych 4
-kabina nieprzelotowa             1400 x 2400 x 2150 mm
-szyb (wymiary min.) 2050 x2800 mm
-podszybie 1350 mm
-nadszybie 3400 mm

     Klapa oddymiająca:

W dachu przebudowywanej klatki schodowej należy umieścić klapę oddymiającą :
Parametry klapy:
-producent                                           MERCOR
-typ                                                      C125, standard, bez owiewek i kierownicy
-system sterowania                             automatyczny
-wymiar                                              125x125 cm
-podstawa                                           50 cm
-powierzchnia czynna oddymiania     1,05 m2

     Schody i pochylnie:

Zaprojektowano schody i pochylnię dla osób niepełnosprawnych z betonu B 25, zbrojone stalą A-
III i A-I o parametrach spełniających wymagania warunków technicznych. Wykończenie schodów
i pochylni gresem antypoślizgowym. Zbrojenie wg rysunków konstrukcyjnych.



      Stolarka:

Stolarka według wykazu.
Okienna PCV koloru białego wyposażona w higroregulowane nawietrzniki.
Drzwi wejściowe aluminiowe przeszklone, a drzwi D3 wyposażone w doświetle.
Na  kondygnacji  parteru  wstawiamy  nowe  drzwi  zmieniając  dotychczasowy  kierunek  ich
otwierania. Na kondygnacji I i II piętra zamurowujemy otwory drzwiowe do pomieszczeń 1/14 i
2/14 i  wykonujemy nowe wg projektu.

      Tynki i wykładziny:

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kategorii III malowane farbą emulsyjną.
Tynki zewnętrzne i ocieplenie w systemie weber terranova.
Podłoga -  terakota.
    
      Wentylacja:

Według systemu Schiedel. 
Szyb windowy wentylowany rurą wentylacyjną  ø180 z blachy ocynkowanej.

    Zadaszenie

Zaprojektowano zadaszenie nad wejściami z poliwęglanu. 

     Instalacje:

         Centralne ogrzewanie – włączenie do istniejącej instalacji    
         Instalacja elektryczna – z istniejącego przyłącza
         Instalacja przeciwpożarowa- hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym
         Instalacja oddymiania klatki schodowej

5.0 Ochrona przeciwpożarowa.

1. Klasyfikacja budynku.

Budynek  w  podstawowej  swojej  funkcji  jest  obiektem  użyteczności  publicznej  z  funkcją
zamieszkania zbiorowego. W budynku nie ma pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osób, nie będących ich stałymi użytkownikami. Na parterze znajdują się
pomieszczenia administracyjno-socjalne, stołówka i poradnie. Na piętrach znajdują się głównie
sale mieszkalne oraz gabinety terapeutyczne. Natomiast w piwnicy pomieszczenia magazynowe i
gospodarcze. Strefa pożarowa budynku ze względu na wymienione przeznaczenie pomieszczeń,
będzie kwalifikowana do dwóch kategorii zagrożenia ludzi, tj. ZL III i ZL V. 
Projekt  rozbudowy przewiduje dobudowanie szybu windowego z klatką schodową w szczycie
budynku.
 
2. Wysokość budynku.

Budynek posiada trzy nadziemne kondygnacje użytkowe oraz podpiwniczenie. Obiekt ze względu
na wysokość, która wynosi 11,05 m, zaliczony jest do budynków niskich.



3. Strefy pożarowe.

Budynek jest obiektem wolnostojącym, zlokalizowanym w wymaganej odległości od sąsiednich
obiektów. 
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynków niskich kategorii ZLIII  i  ZL V,  wynosi
8000 m2, w związku z czym cały budynek stanowić będzie jedną strefę pożarową  o powierzchni
1356,56 m2, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i 
ZL V. Strefy pożarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż
jednej  kategorii  zagrożenia  ludzi,  powinny spełniać  wymagania  określone  dla  każdej  z  tych
kategorii.
W kondygnacji piwnicznej  występują pomieszczenia gospodarcze i techniczne,  z tego powodu
kondygnacja ta będzie wydzielana pożarowo od kondygnacji nadziemnych poprzez zamknięcie
wejść  do  niej  drzwiami  w  klasie  odporności  ogniowej  co  najmniej  EI  30,  wyposażonymi  w
urządzenia samozamykające.

4. Klasa odporności pożarowej.

Ze względu na wysokość budynku i  jego kwalifikację  do kategorii  zagrożenia  ludzi,  budynek
powinien  spełniać  wymagania  co  najmniej  dla  klasy  „C”  odporności  pożarowej,  tzn.  że
poszczególne  elementy  konstrukcyjne  powinny  być  nie  rozprzestrzeniające  ogień,  i  posiadać
następujące klasy odporności ogniowej :
· R 60 – główna konstrukcja nośna, 
· REI 60 – stropy, 
· EI 30 – ściany zewnętrzne,
· EI 15 – ściany wewnętrzne,
· EI 30 – ściany oddzielające sale mieszkalne od siebie nawzajem oraz od korytarzy,
· R 15 – konstrukcja dachu,
· RE 15 – przekrycie dachu,
· R 60 – biegi i spoczniki schodów.
Konstrukcja budynku spełnia wymagania dla klasy „C” odporności pożarowej.

5. Wymagania ewakuacyjne.

W budynku na poszczególnych kondygnacjach przebywa następująca ilość osób:
· parter – 10 osób personelu oraz osoby przebywające w ośrodku (stołówka),
· I piętro – 21 osób w salach pobytu i 5 osób personelu,
· II piętro – 19 osób w salach pobytu i 5 osób personelu.
W ośrodku przebywają przede wszystkim osoby pełnosprawne.

W projektowanym budynku zachowane będą następujące parametry dróg ewakuacyjnych : 
· dopuszczalna  długość przejść ewakuacyjnych 40 m,  prowadzona przez  nie  więcej  niż  trzy

pomieszczenia,
· dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych do 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i do 40

m przy co najmniej dwóch kierunkach, 
· szerokość korytarzy co najmniej 1,4 m, 
· szerokość biegów schodów 1,2 m,
· szerokość spoczników schodów 1,5 m, 
· szerokość drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m, 
· szerokość  drzwi  prowadzących z  korytarzy i  klatek  schodowych na  zewnątrz  budynku co

najmniej 1,2 m,



· wysokość drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2 m,
· otwarcie drzwi z pomieszczeń nie przewęża wymaganej szerokości dróg ewakuacyjnych.
Wymagane szerokości i wysokości dróg ewakuacyjnych, dotyczą wymiarów w świetle.

W celu zapewnienia długości dojścia ewakuacyjnego nie przekraczającego 10 m, dla pomieszczeń
posiadających jeden kierunek ewakuacji, istniejąca, centralnie położona klatka schodowa, będzie
obudowana ścianami w klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60, zamknięta drzwiami w
klasie  EI  30,  i  wyposażona  w  urządzenia  oddymiające.  Dodatkowo  zostanie  wykonane
bezpośrednie wyjście z tej klatki na zewnątrz budynku.

Natomiast  projektowana  klatka  schodowa  wraz  z  szybem  windowym  będą  zlokalizowane  w
szczycie  budynku,  co  spowoduje,  że  dla  pomieszczeń  zlokalizowanych  pomiędzy  klatkami
schodowymi będą  zapewnione dwa kierunki ewakuacji, co pozwala na wydłużenie długości dojść
ewakuacyjnych do 40 m. Dlatego klatka ta nie będzie wymagać wydzielenia pożarowego.

Na poziomie parteru i piwnicy zapewnione są dodatkowe bezpośrednie wyjścia ewakuacyjne na
zewnątrz budynku.

6. Wymagania instalacyjne.

1.  W  budynku  przewiduje  się  40  miejsc  noclegowych,  dlatego  budynek  nie  wymaga
wyposażenia system sygnalizacji pożarowej. 
2. Strefa pożarowa będzie wyposażona na każdej kondygnacji w hydranty wewnętrzne 25 z
wężem półsztywnym, o  wymaganych zasięgach, wg odrębnego projektu branżowego. 
3.  Istniejąca klatka schodowa będzie wyposażona w system grawitacyjnego odprowadzania
dymu, wg odrębnego projektu branżowego 
4. Korytarze będą wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wg odrębnego projektu
branżowego.
5. Budynek posiadać będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz instalację odgromową.
6. Budynek będzie wyposażony w gaśnice, w taki sposób aby jedna jednostka masy środka
gaśniczego 2 kg (lub 3 l) zawartego w gaśnicach, przypadała na każde 100 m2 powierzchni
użytkowej budynku.

7. Przygotowanie obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych.

Droga  pożarowa  przebiega  wzdłuż  dłuższego  boku  budynku  od  strony głównego  wejścia,  w
odległości od 6 do 8 m od ściany budynku. Pomiędzy drogą pożarową, a budynkiem nie występują
stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości powyżej 3 m.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla strefy pożarowej budynku wynosi 20
l/s.  Ilość  ta  będzie  zapewniona  z  miejskiego  wodociągu  za  pośrednictwem  hydrantów
nadziemnych DN 80. Najbliższy hydrant zlokalizowany jest w odległości 15 m od budynku, a
kolejny w odległości 85 m.

6.0  Dane materiałowe drogi dojazdowej

Nawierzchnię drogi dojazdowej,projektuje się:

-kostka polbruk grubości 8.0 cm
-podsypka cementowo – piaskowa ( 1: 3 ) grubości 5.0 cm
-podbudowa z chudego betonu B-10 grubości 20.0 cm
-mieszanka z kruszywa łamanego 0-31.5 mm grubości 10.0 cm
-warstwa odsączająca piaskowa o ID≥ 0.95 grubości 20.0 cm



Uwagi końcowe:

1) Wszystkie roboty budowlane powinny być przeprowadzane pod kierunkiem i nadzorem osoby
posiadającej wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z "Warunkami wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez ITB w Warszawie.

2) W  przypadku  stwierdzenia  po  wykonaniu  wykopów  fundamentowych  gruntu  innego  niż
określony  jest  w  dokumentacji  należy  wstrzymać  roboty  i  zawiadomić  projektanta  celem
podjęcia dalszych decyzji.

3) Przy  wykonywaniu  prac  należy  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  bhp
dotyczących  wykonania  robót  ziemnych,  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych  oraz
obowiązujących przepisów w zakresie p.poż.

4) Ewentualne zmiany w rozwiązaniach konstrukcyjno - materiałowych wprowadzone w trakcie
wykonawstwa, winny być poprzedzone uzyskaniem zgody projektanta, potwierdzonej wpisem
do Dziennika Budowy.

5) Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  przełożyć  kable  telekomunikacyjne  oraz
wymienić studzienkę telekomunikacyjną, które kolidują z projektowaną rozbudową.

   Giżycko, marzec 2014r.                                                                                     Wykonał:



 Projektowane zagospodarowanie działki

Inwestor:  

      Szpital Psychiatryczny SP ZOZ
                        ul. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo

Przedmiotem  opracowania jest  projekt  budowlany  rozbudowy  i  przebudowy  budynku
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii  Uzależnień  i  Współuzależnień Szpitala  Psychiatrycznego SP
ZOZ w Węgorzewie, położonego w Giżycku, w celu montażu dźwigu osobowo-szpitalnego oraz
przebudowy klatki schodowej. Projektowana rozbudowa i przebudowa zlokalizowana została w
Giżycku przy ul. Warszawskiej 41 a na działce o numerze ewidencyjnym 255/2. 
Projektowana rozbudowa i przebudowa stanowi harmonijne uzupełnienie istniejącej zabudowy,
jest  to  obiekt  dwupiętrowy,  podpiwniczony,  z  dachem  dwuspadowym  krytym  papą
termozgrzewalną. Do wykończenia budynku zastosowane zostaną materiały budowlane wysokiej
jakości.
Miejscu  gromadzenia  odpadków  będą  służyły  pojemniki  metalowe  na  śmiecie,  wywóz  przez
wyspecjalizowaną firmę.
Projektowany  budynek  zostanie  podłączony  do  istniejącej  sieci  centralnego  ogrzewania  oraz
energetycznej.  Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej.
Dostęp do drogi publicznej za pomocą istniejących zjazdów.
Zaprojektowano drogę wewnętrzną o szerokości 5.0 m, nawierzchnia wykończona polbrukiem. 
W budynku nie zastosowano urządzeń będących uciążliwością dla otoczenia. Inwestycja nie ma
szkodliwego wpływu na otoczenie, a teren nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie posiada
szczególnych walorów kulturowych.
W/w działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Zestawienie powierzchni:

– powierzchnia działki                                                        2 853,0 m²

– powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy           43,89 m²

– powierzchnia projektowanych podjazdów i dojść           645,87 m²

– powierzchnia zabudowy istniejącej zabudowy   390,8 m²

– powierzchnia dróg, placów i chodników  897,0 m²

– łączna powierzchnia utwardzona                                     1 977,36 m²

– powierzchnia pozostała           1 595,48 m²


