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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

I. OPIS TECHNICZNY 

do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących 

się w budynku pralni DPS "Dom Kombatanta" na Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

z miejscami hostelowymi w Łaziskach gmina Orońsko 

 

UWAGA: 

Niniejszy projekt nie zmienia, w stosunku do projektu pierwotnego, warunków 

wymaganych w przepisach sanitarnych i p. pożarowych. 

 

1.0. PODSTAWA PRAWNA 

 

- umowa z Zamawiającym na opracowanie dokumentacji, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi 

zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. 2012 poz.462) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 207,  poz.2016 

z późniejszymi zmianami) 

- Prawomocna decyzja o warunkach zabudowy z dnia 30.12.2014, 

- literatura fachowa oraz obowiązujące normy, 

- inwentaryzacja budowlana, 

- wizje lokalne. 

 

2.0. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY 

 

Planowany ośrodek mieścić się ma na parterze budynku pralni, w którym znajduje się 

również kotłownia oraz nieużywana nigdy kaplica wraz z zapleczem. Dwa ostatnio 

wymienione pomieszczenia podlegają zmianie sposobu użytkowania. 

 

a) Teren objęty opracowaniem oraz znajdujące się tutaj obiekty nie są wpisane do rejestru 

zabytków, ani nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 

b) Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego – nie dotyczy. 

 

c) Nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników oraz 

ich otoczenia w związku z planowaną adaptacja pomieszczeń. 

 

d) Nie ma kolizji budynku i infrastruktury technicznej z istniejącą zielenią wysoką 

i średniowysoką. 

 

e) Zgodnie z § 213 ust.1 pkt. a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie ( Tekst Jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690) pomieszczenia hotelu 

zliczamy do kategorii ZLV zagrożenia ludzi i zgodnie z w/w rozporządzeniem do klasy C 

odporności ogniowej budynku. 
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3.0. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Układ ulic zewnętrznych i wewnętrznych na terenie DPS-u nie ulega zmianom. Projektuje się 

jedynie przełożenie części kostki brukowej przed wejściem do przedmiotowego budynku.. 

 

 

4.0. ISTNIEJĄCE SIECI UZBROJENIA TERENU 

 

Na posesji istnieją następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 instalacja kanalizacyjna sanitarna 

 instalacja wodociągowa 

 instalacja elektryczna 

 instalacja telekomunikacyjna. 

 

 

5.0. INWENTARYZACJA BUDOWLANA 

 

Budynek jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. 

Ściany zewnętrzne warstwowe gr. 45 (cegła kratówka +wełna mineralna + cegła kratówka), 

działowe z cegły pełnej, stropy z płyt kanałowych ocieplony wełna mineralną gr.25cm, dach 

o konstrukcji drewnianej kryty balchodachówką. 

W budynku usytuowana jest pralnia, kotłownia, pomieszczenie techniczne na zasobniki 

z ciepłą wodą, a także kaplica przedpogrzebowa wraz z zapleczem. Dwa ostatnie 

pomieszczenia oraz WC podlegają zmianie sposobu użytkowania. 

Budynek zaopatrzony jest w wymienione w p.4 instalacje oraz instalację solarną do c.w.u. 

i instalację elektryczną trójfazową. 

 

Dane liczbowe: 

Powierzchnia użytkowa cz. podlegającej opracowaniu 100,50 m2 

Kubatura cz. podlegającej opracowaniu ............. 321,80m3 

 

Wykaz pomieszczeń : 

Nazwa pomieszczenia   pow. użytkowa m²   posadzka 

- kaplica     33,06     terakota 

- zaplecze kaplicy   32,89     terakota 

- łazienka     4, 85     terakota 

- korytarz     26,50     terakota 

- wiatrołap     5,40     terakota 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Razem parter    102,70 

Wysokość wszystkich pomieszczeń wynosi 3,20 m 

 

6.0. EKSPERTYZA TECHNICZNA 

 

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz pozostałe elementy budynku są w dobrym stanie 

i pozwalają na planowaną adaptację części budynku na cele Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

z 7 miejscami noclegowymi (hostel) 
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7.0. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 

 

7.1. Układ funkcjonalno - przestrzenny 

Ośrodek interwencji kryzysowej to miejsce, w którym wsparcie uzyskać będą mogły osoby, 

które znajdą się w różnorakich sytuacjach kryzysowych, szczególnie związanych ze 

zjawiskiem przemocy. W Ośrodku przewidziano pomieszczenie administracyjne dla 

prawnika, psychologa, terapeuty lub pracownika socjalnego. Podstawowym elementem 

Ośrodka będą miejsca hostelowe, czyli przeznaczone na zapewnienie bezpiecznych 

warunków schronienia dla osób, które zmuszone będą opuścić środowisko rodzinne. 

Przewiduje się, że będzie to maksymalnie 7 miejsc noclegowych z aneksem kuchennym, 

pozwalającym na przygotowywanie posiłków, łazienką i pomieszczeniem porządkowym 

z częścią przeznaczoną do prania i suszenia. 

 

7.2. Dostępność dla niepełnosprawnych 

Poziom posadzki w przedmiotowym budynku wynosi +0.05 m ponad poziom terenu 

urządzonego. 

 

7.3. Wykaz pomieszczeń po zmianie 

Nazwa pomieszczenia   pow. użytkowa m²  posadzka 

- pokój 3-osobowy   12,50     wykładzina pcv 

- aneks kuchenny    8,50     wykładzina pcv 

- hall      5,60     wykładzina pcv 

- łazienka     5,00     terakota 

- pokój 4-osobowy    19,30     wykładzina pcv 

- pom. porządkowe    4,90     terakota 

- korytarz     26,20    wykładzina pcv 

- pom. Administracyjne  13,10     wykładzina pcv 

- wiatrołap     5,40     wykładzina pcv 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Razem parter    100,50 

 

7.4. Roboty rozbiórkowe 

- demontaż okien 

- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami 

- wykucie otworu drzwiowego 

- powiększenie istniejących otworów okiennych w pom. zaplecza kaplicy 

- usunięcie starych powłok malarskich ze ścian we wszystkich pomieszczeniach 

- usunięcie starych powłok malarskich z sufitów w pom. gdzie nie przewiduje się sufitu 

podwieszanego wys. 3,20 m 

- zerwanie istniejących posadzek z gresu i terakoty wraz z cokolikami i oczyszczenie 

z wyrównaniem podłoża w pom. kaplicy, zaplecza kaplicy, korytarzu i łazience (wg rys. 

inwentaryzacji) 

- wyburzenie ścianki z cegły w łazience 

- skucie płytek ceramicznych ze ścian w łazience 

- demontaż urządzeń sanitarnych w łazience 

- demontaż grzejników 

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych 
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8.0. ROBOTY ADAPTACYJNE 

 

Roboty zewnętrzne: 

- przełożenie kostki brukowej przed wejściem do budynku ze spadkiem w kierunku kratek 

ściekowych 

- ocieplenie ścian projektowanych( zamurowań) styropianem gr 15 cm 

- wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na zamurowanych fragmentach ściany 

zewnętrznej 

- malowanie tynku mineralnego farbą akrylową w kolorze białym 

- parapety zewnętrzne z blach stalowej ocynk. powlekanej w kolorze białym 

 

Roboty wewnętrzne: 

- zamurowanie części otworów okiennych wg. rys elewacji i otworu drzwiowego w ścianach 

zewnętrznych 

- wykonanie nadproża z 2 dwuteowników 140 dł. 130 cm skręconych śrubami M-10 szt. 2 

dla otworu drzwiowego szer. 90 cm wewnętrznej ścianie konstrukcyjnej 

- uzupełnienie oraz wykonanie nowych tynków cem-wap kat. III 

- wykonanie wylewki samopoziomującej 

- położenie posadzki z wykładziny wielowarstwowej z tworzywa np. Gamrat, drukowanej 

we wzór deski podłogowej gr. 2 mm(wg rys. rzutu) 

- montaż listew przypodłogowych z PCV 

- ułożenie posadzki z glazury antypoślizgowej o klasie twardości VII w łazience i pom. 

gospodarczym 

-zamiast kabiny prysznicowej i brodzika trzeba wydzielić miejsce na podłodze łazienki( wg 

rys.). Posadzkę wymodelować ze spadkiem 1% w kierunku odpływu w poziomie posadzki. 

- wykonanie sufitu podwieszonego z płyt g-k na ruszcie systemowym w pomieszczeniach 

o proj. wys. 2,80 m 

- wykonanie obudowy z płyt gk na drzwiach do kotłowni wg rys. parteru 

- montaż z ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 

- montaż okien z profili pięciokomorowych pcv w kolorze białym 

- parapety wewnętrzne z pcv w kolorze białym 

- malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach farbami emulsyjnymi 

w kolorach pastelowych 

- malowanie lamperii w korytarzu i holu farbą olejną matową do wys. 1,50 m 

- montaż narożników aluminiowych na krawędziach otworów drzwiowych dł.1,5 m 

- wykonanie instalacji wod-kan w projektowanej łazience oraz aneksie kuchennym 

w nawiązaniu do istniejącej instalacji 

- ułożenie płytek ceramicznych 15x 15 cm do wysokości 2 m na ścianach w łazience , 

pom.porządkowym ; w aneksie kuchennym ułożyć pas glazury nad blatem kuchennym 

- montaż urządzeń umywalka i muszla klozetowa, montaż mocowania do 

zasłonyprysznicowej oraz uchwytów dla niepełnosprawnych 

- montaż grzejników stalowych, panelowych c.o. we wszystkich pomieszczeniach do 

istn.instalacji wraz z wykonaniem niezbędnej do podłączenia instalacji. 

- montaż zlewozmywaka, okapu i pozostałych urządzeń w aneksie kuchennym 

- montaż nowych opraw oświetleniowych rastrowych 2x40 W wraz z wykonaniem instalacji 

- podłączenie kuchni elektrycznej do istn. gniazda. 
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9.0. STOLARKA I ŚLUSARKA 

- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe z profili al. z wkładką termiczną w kolorze białym 

szer.150 cm szt. 1 

- drzwi do wiatrołapu aluminiowe bez wkładki termicznej, dwuskrzydłowe w kolorze 

białym 

-drzwi wewnętrzne typowe, płycinowe pełne, w łazience z otworami wentylacyjnymi 

szer.80cm szt 4, szer. 90 szt.3 w tym jedne łazienkowe 

- okna z pięciokomorowych profili pcv w kolorze białym, szklone szybami zespolonymi 

współczynnik U= 1,3 W/(m²*K): 

rozwierno- uchylne 80x170cm- szt 3, 

rozwierno- uchylne 40x 65cm szt.3, 

witryna 40x90cm szt.3 

Okna powinny być zaopatrzone w nawietrzniki sterowane ręcznie 

 

10.0. INSTALACJE 

- instalacja elektryczna- zasilana z istniejącego złącza, 

Roboty elektryczne będą polegały na wymianie istn. opraw na lampy z odbłyśnikiem 

rastrowym 2x40W we wszystkich pomieszczeniach, przeniesieniu istn. gniazd wtykowych 

oraz montażu trzech włączników w łazience, kuchni i pokoju 3-osobowym oraz dwóch gniazd 

wtykowych 2 biegunowych z uziemieniem (rozbudowa istn. instalacji) 

W łazience należy zastosować gniazdo wtykowe i włącznik bryzgoszczelne. Ponadto 

w kanale wentylacyjnym oprócz kratki wentylacyjnej zamontować wentylator wyciągowy 

sprzężony z wyłącznikiem światła. 

W projektowanej kuchni wymienić ist. gniazdo siłowe na bryzgoszczelne. 

-instalacja zimnej wody zasilana z istniejącego pionu wodociągowego, 

- instalacja kanalizacyjna –odprowadzenie ścieków do istniejącej instalacji 

- ogrzewanie c.o.- modernizacja istn. instalacji i wymiana istn. grzejników oraz podłączenie 

do istniejącej instalacji 

- ciepła woda użytkowa - rozbudowa istniejącej instalacji 
 

Uwaga: 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dla 

poszczególnych branż, Polskimi Normami i przepisami BHP. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i certyfikaty 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P. 

 

opracował: 

 

mgr inż. arch. Jacek Kapusta 

UAN-II-K-8386/137/86 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 


