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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
DZIAŁKI 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury  

w Walcach wraz z budową gruntowych pomp ciepła i przebudową wejść do budynku. 

2. Inwestor 

Gmina Walce 

ul. Mickiewicza 18 

47-344 Walce 

3. Lokalizacja 

Walce 

ul. Opolska 23 A,     działki nr 1101/3 z k.m. 5 

4. Stan istniejący. 

Działka nr 1101/3 w Walcach oznaczona została na mapie kolorem żółtym. 

Na w/w działce znajduje się jedynie budynek GOK. 

Dojazd do działki jest zapewniony z ul. Opolskiej. Istniejący budynek GOK jest 

wyposażony w niezbędne media tj. przyłącze elektryczne, wody, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej. Projekt zagospodarowania działki został sporządzony na 

mapie w skali 1:500. Budynek posiada dojścia i miejsca postojowe dla samochodów. 

Na sąsiednich działkach znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Teren objęty 

opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie 

podlega on również wpływom eksploatacji górniczej. Dostęp dla osób 
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niepełnosprawnych zapewniony jest istniejącym podnośnikiem - zewnętrzną windą. 

Wykorzystuje się również istniejące miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. 

5. Projektowane zagospodarowanie działki. 

Projektuje się termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach. 

Inwestycja nie wpłynie znacząco na zagospodarowanie działki. Wykonane 

będą gruntowe pompy ciepła, budynek zostanie ocieplony styropianem gr. 18 cm, 

nieznacznie zmieni się powierzchnia brukowana działki. Zostanie zdemontowany 

zsyp do kotłowni (oznaczony na rys. poz. 5 ) oraz zagłębione wejście do budynku 

(oznaczony na rys. poz. 4). Pozostałe elementy zagospodarowania nie ulegają 

zmianie. 

6. Bilans terenu. 

 Działka nr 1101/3 posiada powierzchnię ogólną 8959,0m2. Na powierzchnię 

wymienioną składają się następujące istniejące obiekty: 

- Istniejący budynek GOK 984,0 m2 

- powierzchnia utwardzona   3 048,0m2 

Razem    4 032,00m2 

• Powierzchnia zabudowań, wynosi 984,0m2 i jest to 10.98% powierzchni działki 

• Powierzchnia biologicznie czynna wynosi  4 927m2 i jest to 55,00% powierzchni 

działki. 

7.0 Wpływ obiektu na ochronę środowiska. 

a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakości i sposobu odprowadzania 

ścieków.   

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakości i 

sposobu odprowadzania ścieków. Jakość wody zapewnia dostawca w oparciu o ustalenia 
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normy branżowej. Ścieki bytowe podobnie jak do tej pory będą oprowadzane do kanalizacji 

sanitarnej. 

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych 

 Przed modernizacją 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i 
wentylacji 

kg/rok 915,6742 104,9210 2146,1113 
88229,01
98 

333,8395 166,9198 0,6677 

System 
przygotowania ciepłej 
wody 

kg/rok 62,0121 7,1055 145,3408 
5975,120
6 

22,6086 11,3043 0,0452 

 

Całkowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 977,6862 112,0265 
2291,452
1 

94204,14
03 

356,4481 178,2240 0,7129 

 
 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i 
wentylacji 

kg/rok 24,8547 15,6407 3,8364 
12755,22
52 

1,0165 0,0000 0,0000 

System 
przygotowania ciepłej 
wody 

kg/rok 2,3945 1,5069 0,3696 
1228,865
2 

0,0979 0,0000 0,0000 

 

Całkowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 27,2492 17,1476 4,2060 
13984,09
03 

1,1144 0,0000 0,0000 

 

 

Przedmiotowa inwestycja znacząco poprawia emisję zanieczyszczeń gazowych do 

powietrza co przedstawiono w powyższych tabelach. 

 

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.  Jak do 

tej pory odpady powstające podczas funkcjonowania obiektu będą segregowane, 

gromadzone w kubłach na śmieci i okresowo wywożone przez wyspecjalizowane 

służby. 
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d) Poziom hałasu 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na poziom hałasu, wibracji i promieniowania  

w tym jonizującego jak również pole elektroenergetyczne i inne zakłócenia. Obecne 

poziomy nie przekraczają dopuszczalnych wartości. 

 

e) Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa poziom hałasu istniejący drzewostan, wody 

powierzchniowe i podziemne. 

 

8.0 Opinia geotechniczna. 

 Na podstawie analizy przyjęto pierwszą kategorię obiektu wg rozporządzenia 

MSWiA z dnia 27.04.2012r., poz. 463 oraz z uwagi na stopień skomplikowania 

warunki gruntowe proste. Na terenie działki występują grunty drobnoziarniste - piaski 

średnie o stopniu zagęszczenia Id=0,6. Występujący grunt jest gruntem  

o wystarczającej nośności. 

Nie przewiduje się wykonania odwodnień budowlanych, nie mniej jednak 

zostanie wykonany drenaż odwodniający  przy budynku. 

 

10.0 Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce nr 1101/3 
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II. PROJEKT WYKONAWCZY   

 

1.0 Przeznaczenie i program użytkowy 

Budynek pełni funkcję kulturalno-usługową. Wejście główne prowadzące 

przez wiatrołap znajduje się od strony elewacji frontowej tj.: od strony północnej.  

W poziomie parteru znajduje się sala widowiskowa wraz z kawiarnią  

i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, WC konsumentów męskie i damskie, 

salon fryzjerski, zaplecze techniczno-magazynowe. Na piętrze zlokalizowane są 

pomieszczenia biblioteki publicznej, biurowe z zapleczami sanitarnymi i salą 

spotkań. Drugie piętro to pomieszczenia mieszkalne i biura z zapleczem. Budynek 

posiada również poddasze nieużytkowe. Obiekt jest wyposażony w instalacje wod-

kan, elektryczną, wentylację mechaniczną, nawiewno-wywiewną oraz grawitacyjną 

oraz centralnego ogrzewania. 

W ramach niniejszej inwestycji nie zmienia się przeznaczenia oraz programu 

użytkowego budynku, dlatego też przedmiotowy zakres inwestycji nie uwzględnia 

robót związanych z dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów p.poż. 

 

2.0 forma architektoniczna i funkcja obiektu 

 Budynek istniejący jest podpiwniczony. Rzut budynku ma kształt dwóch 

prostokątów, które połączone są łącznikiem. Większy z prostokątów przykryty jest 

dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 25-45o. Mniejszy  

z prostokątów przykryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 25o. 
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Budynek przeznaczony jest na cele integracji kulturalnej i usług towarzyszących. 

Budynek spełnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla gminy Walce - Uchwała nr XIV/116/2016 z dnia 11 maja 2016r. Teren na którym 

znajduje się budynek został w w/w planie oznaczony jako UP7 - teren usług 

społecznych. 

 

3.0 Dane techniczne 

Opracowywany obiekt Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach posiada 

następujące charakterystyczne parametry: 

- powierzchnia zabudowy 984,0m2 

- kubatura budynku 2 344,65m3 

- wysokość budynku 11,22m - niski 

- ilość kondygnacji nadziemnych - 3 

 

3.0.1 Zakres robót 

• Wymiana zaznaczonych okien na okna w kolorze białym o współczynniku 

przenikania cieplnej przegrody U<0,9W/(m2K). Okna powinny 

charakteryzować się wysoką szczelnością (wykonanie obróbek i połączeń  

w konstrukcji okien wraz z odmalowaniem). Okna muszą być wyposażone  

w automatyczne nawietrzniki powietrza. 

• Docieplić od spodu strop nad piwnicą styropianem gr. 15cm o współczynniku 

ʎ=0,04W/mK. 
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• Wykonać posadzkę poddasza ze styropianu gr. 25cm o wsp. ʎ=0,035W/mK 

np: Austrotherm XPS/TOP 50, folii budowlanej oraz z zbrojonej 

przeciwkurczowo (siatka gr. 4,5mm) wylewką gr. 8cm. 

• Ocieplić cokolik i ścianę stykającą się z gruntem styrodurem gr. 15cm do   

głębokości: 

       - 1,0m p.p.t dla piwnic nieogrzewanych 

       - do fundamentu dla pomieszczeń piwnicznych ogrzewanych. 

• Ocieplić ściany budynku styropianem gr. 18cm o wsp. ʎ=0,04W/mK. ściany 

tynkować natryskowo maszynowo tynkiem silikatowo silikonowym, 

kolorowym o strukturze "baranek". Kolor i ziarnistość do uzgodnienia z 

inwestorem na etapie budowy. 

• Ocieplić wnęki okienne styropianem gr. ~5,0cm o wsp. ʎ=0,04W/mK. 

• Wymienić stolarkę drzwiową zewnętrzną na drzwi o współczynniku 

przenikania cieplnej przegrody U<0,9W/(m2K). Stolarkę wykona jako 

antywłamaniową. 

• Wykonać opaskę drenażową przy fundamentach. 

• Wymiana oznaczonych parapetów zewnętrznych na parapety aluminiowe 

(kolor aluminium naturalne) 

• Montaż na oznaczone parapety wewnętrzne nakładek w kolorze pastelowym 

o strukturze marmurku. 

• Wymiana rynien, rur spustowych obiektu wraz w wpięciem do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Wykonanie podbitek-boazerii dachu na tzw.: 

"skrzynkę". 
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• Wymiana poszycia dachu na blachę warstwową (podobną do blachy na dachu 

w części remontowanej obiektu). Inwestor dopuszcza wykonanie poszycia 

dachu w innej formie o parametrach izolacyjnych i technicznych zgodnych  

z zobowiązującymi  normami. 

• W oknach niewymienianych (sala widowiskowa, pomieszczenia 

wynajmowane) wykonać nawietrzniki powietrza. 

• Wyburzyć, zasypać i uzupełnić płytą betonową istniejący zsyp na węgiel. 

• Pozostałe roboty wg projektów branżowych: 

 a) elektryka: 

− Montaż bojlerów elektrycznych. 

− Wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED (nie dotyczy 

pomieszczeń mieszkalnych). Na korytarzach w pomieszczeniach 

piwnicznych, na piętrze i poddaszu oświetlenie powinno być wyposażone w 

czujnik ruchu. 

− Wymiana starych tablic rozdzielczych. 

− Montaż systemu BMS - urządzeń do opomiarowania i  monitorowania zużycia 

energii oraz wdrożenia systemu zarządzania energią. 

− Demontaż istniejącego i wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego (słupy  

oświetleniowe) i oświetlenia ściennego zewnętrznego w uzgodnieniu z 

projektantem i inwestorem. 

− Wymiana instalacji odgromowej na dachu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 b) sanitarne 
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− Modernizacja instalacja C.W.U. wg. projektów branżowych (montaż 10 

kolektorów cieczowych - solarów, montaż obiegu cyrkulacyjnego, montaż 

bojlera solarnego o obj. 750l, montaż bojlerów elektrycznych). 

− Modernizacja instalacji grzewczej wg proj. branżowych ( montaż gruntowych 

pomp ciepła o mocy ok. 120kW, wymiana instalacji C.O. (nowe grzejniki 

panelowe pozostawić), montaż zasobnika C.O. dostosowana do pomp ciepła, 

należy zamontować podlicznik energii elektrycznej dla instalacji C.O. 

           Dla mieszkań przewidzieć niezależny pion doprowadzający C.O., wpiąć do 

istniejącego pionu budynku sali widowiskowej oraz wykonać pozostałe piony 

zgodnie z projektem. 

− Udrożnić rury zewnętrzne kanalizacji sanitarnej (od budynku do sieci). 

− Wyremontować istniejący hydrant wewnętrzny w budynku – parter. 

3.1 Sposób wykonywania robót budowlanych 

Prace budowlane będą prowadzone przez wyspecjalizowane firmy pod 

nadzorem Inwestora lub przedstawicielem Inwestora. Wszystkie roboty muszą być  

prowadzone z zachowaniem sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Miejsce wykonywania prac będzie zabezpieczone przed dostaniem się osób 

pośrednich. 

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji należy skonsultować  

z projektantem. 
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3.2. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić czy w miejscu 

prowadzonych robót nie występują czynne instalacje podziemne wodociągowe, 

energetyczne, kanalizacyjne czy teletechniczne. Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawdzenia czy wykonywane roboty ziemne nie będą w kolizji z tymi urządzeniami. 

3.2.1 Rozbiórka istniejącego zsypu (poz. nr 5)  

 

Przewiduje się rozbiórkę zsypu na węgiel. Zsyp jest murowany z stalową 

klapą. Otwór w murze po zsypie należy zabudować oknem z żaluzją, wymiarami  

i kolorem dobranym do sąsiednich okien na tym poziomie, jak przedstawiono na 

poniższym zdjęciu i rysunkach architektonicznych.  W miejscu  zsypu przewiduje się 

utwardzenie z kostki brukowej. 
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3.2.2 Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 

Należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych. Należy rozebrać 

również istniejący betonowy krawężnik i obrzeża znajdujące się obok utwardzenia. 

Przybliżone ilości elementów rozbieranych przedstawiono na rysunkach. 

3.2.3 Rozbiórka wejścia do budynku nr 4 

Przy ścianie frotowej znajduje się zagłębione wejście do budynku do którego 

jest dostęp po drabince. Wejście jest przeznaczone w całości do rozbiórki. Drzwi 

wejściowe należy zamurować, a zasypany otwór uzupełnić jak przedstawiono na 

rysunkach. W miejscu  zsypu przewiduje się utwardzenie z kostki brukowej.  
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3.2.4 Chodniki i dojazdy 

a) Dojazd z kostki brukowej należy wykonać o następującej konstrukcji: 

− kostka betonowa gr. 8 cm 

− podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm 

  b) Chodnik z kostki brukowej należy wykonać o następującej konstrukcji: 

− kostka betonowa gr. 8 cm 

− podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

  c) Nawierzchnie asfaltowe: 

W przypadku uszkodzenia asfaltu przy demontażu krawężników i obrzeży 

oraz przy wykonywaniu przekopów ubytki asfaltu należy uzupełnić. Znaczące ubytki 

np. przy przekopie rur z pomp ciepła, należy uzupełnić wszystkie warstwy tj.: 

− asfalt lany gr. 5cm 

− podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji od 5 mm do 25 mm (kliniec) gr. 3 cm 

− podbudowa zasadnicza z tłucznia stabilizowanego mechanicznie gr. 35cm 

3.2.5 Schody wejściowe 

Do budynku jest kilka wejść poprzez schody. Część z nich jest przeznaczona 

do remontu i zostały oznaczone na rysunkach jako poz. 1, 2, 3, 6, 7, 8 
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a) Schody wejściowe oznaczone jako poz. 1 

 

 
 

Przy schodach oznaczonych jako pozycja nr 1 przewiduje się wykonać 

następujący zakres robót: 

− skuć stare płytki i ułożyć nowe antypoślizgowe (wybór barwy płytki do 

ustalenia z inwestorem na etapie realizacji zadania) 

− odświeżyć i pomalować kratę schodów 

− obudowę schodów ocieplić styropianem gr. 2 cm 

− potynkować na wzór budynku 

− wymienić zadaszenie nad wejściem na zadaszenie systemowe szklane, 

podwieszone do ściany. 

b) Schody wejściowe oznaczone jako poz. 2 
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Przy schodach oznaczonych jako pozycja nr 2 przewiduje się wykonać 

następujący zakres robót: 

− wymienić płyty na schodach na jednoczęściowe płyty granitowe ułożone 

nawierzchnia chropowatą do góry (antypoślizgowe). Płyty granitowe wysunąć 

poza lico ściany i stopnia tworząc okapnik. 

− wymienić balustradę na balustradę ze stali nierdzewnej o wysokości 1,1 m  

z wypełnieniem szklanym przystosowanym do montażu na balustradach. 

Balustrady przy schodach zewnętrznych przed ich początkiem, należy przedłużyć 

o 0,3 m, oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. 

− obudowę schodów ocieplić styropianem gr. 2 cm 

− potynkować na wzór budynku 

− wymienić zadaszenie nad wejściem na zadaszenie systemowe szklane, 

podwieszone do ściany. 

 uwaga! 

Przy wejściu tym przewiduje się zmienić kierunek otwierania drzwi 

zewnętrznych (otwierane na zewnątrz) oraz przesunąć okno piwniczne.  

c) Schody wejściowe oznaczone jako poz. 3 
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Przy schodach oznaczonych jako pozycja nr 3 przewiduje się wykonać 

następujący zakres robót: 

− wymienić płyty na schodach (piwnicznych i na wysoki parter) na jednoczęściowe 

płyty granitowe ułożone nawierzchnią chropowatą do góry (antypoślizgowe). 

Płyty granitowe wysunąć poza lico ściany i stopnia tworząc okapnik. 

− wymienić balustradę na balustradę ze stali nierdzewnej o wysokości 1,1 m  

z wypełnieniem szklanym przystosowanym do montażu na balustradach. 

Balustrady przy schodach zewnętrznych przed ich początkiem, należy przedłużyć 

o 0,3m, oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. 

− obudowę schodów ocieplić styropianem gr. Min. 2 cm, potynkować na wzór 

budynku 

− wymienić zadaszenie nad wejściami na zadaszenie systemowe szklane, 

podwieszone do ściany. 

− wymienić okienko w ścianie schodów oraz naświetle nad drzwiami parteru 

− Przy wejściu tym przewiduje się zmienić kierunek otwierania drzwi zewnętrznych 

(otwierane na zewnątrz) 

d) Schody wejściowe oznaczone jako poz. 6 (wejście główne) 
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Przy schodach oznaczonych jako pozycja nr 6 przewiduje się wykonać 

następujący zakres robót: 

− wymienić płyty na schodach na płyty granitowe ułożone nawierzchnią chropowatą 

do góry (antypoślizgowe). Płyty granitowe wysunąć poza lico ściany i stopnia 

tworząc okapnik. 

− wymienić balustradę na balustradę ze stali nierdzewnej o wysokości 1,1 m  

z wypełnieniem szklanym przystosowanym do montażu na balustradach. 

Balustrady przy schodach zewnętrznych przed ich początkiem, należy przedłużyć 

o 0,3 m, oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. 

− obudowę schodów ocieplić styropianem gr. 2 cm 

− potynkować na wzór budynku 

uwaga! 

Przy wejściu tym przewiduje się przebudować drzwi główne na drzwi automatyczne 

rozsuwane (otwieranie ręczne i automatyczne bez możliwości ich blokowania oraz 

samoczynne ich rozsunięcie i pozostawienie w pozycji otwartej w wyniku 

zasygnalizowania pożaru, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także 

w przypadku awarii drzwi) oraz planuje się wykonać dodatkowe wejście do 

restauracji. Szczegóły przedstawiono na rysunkach architektonicznych. 

e) Schody wejściowe główne do sali oznaczone jako poz. 7 
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Przy schodach oznaczonych jako pozycja nr 7 przewiduje się wykonać 

następujący zakres robót: 

− wymienić płyty na schodach na płyty granitowe ułożone nawierzchnią chropowatą 

do góry (antypoślizgowe). Płyty granitowe wysunąć poza lico ściany i stopnia 

tworząc okapnik. 

− wymienić balustradę na balustradę ze stali nierdzewnej o wysokości 1,1 m  

z wypełnieniem szklanym przystosowanym do montażu na balustradach. 

Balustrady przy schodach zewnętrznych przed ich początkiem, należy przedłużyć 

o 0,3 m, oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. 

− obudowę schodów ocieplić styropianem gr. 2 cm 

− potynkować na wzór budynku 

− wymienić zadaszenie nad wejściami na zadaszenie systemowe szklane, 

podwieszone do ściany. 

 

f) Schody ewakuacyjne z sali widowiskowej 

Przy schodach przeciwległych do głównych (poz.7) przewiduje się wykonać 

następujący zakres robót: 

− obudowę schodów ocieplić styropianem gr. 2 cm 

− potynkować na wzór budynku 

− wymienić zadaszenie nad wejściami na zadaszenie systemowe szklane, 

podwieszone do ściany. 
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3.2.6 Zielona Ściana 

System zielonej ściany  składa się on z dwóch lub trzech podstawowych elementów: 

• koszy lub pojemników wypełnionych substratem, 

• szyn nośnych, mocujących konstrukcję do ścian, 

• systemie nawadniania. 

Takie rozwiązanie sprawia, że system zielonej ściany ma interesujący wygląd 

również bez roślinności. Ma to znaczenie w czasie zimy, gdy część roślin obumiera 

i widać strukturę systemu. 

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się zastosowanie pnączy. 

 

Schemat rozwiązania „Zielona ściana”  
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Z uwagi na polskie warunki klimatyczne należy wykorzystać system  zielonych ścian 

opartych na mieszankach substratu glebowego. Z tego względu tego typu 

technologie posiadają znacznie większą przestrzeń dla rozwoju systemu 

korzeniowego roślin, chroniąc je przed nagłymi skokami temperatur. 

Ściana będzie miała długość ok 24m. 
 
3.2.7 Drenaż przy budynku 

 Wody z drenażu opaskowego ułożonego na odbierane będą przez złoże 

filtracyjne z piasku i wyłapywane przez przewód drenażowy – rura drenarska Ø160 

z filtrem syntetycznym ułożonej z minimalnym spadkiem w kierunku studzienki 

kontrolnej. Od studzienki do przewodu deszczowego ułożonego na działce należy 

wykonać rurociąg PVC-U 160. Włączenie za pomocą trójnika wbudowanego  

w istniejący przewód deszczowy. Na drenażu przewidziano studnię kontrolną  

z tworzyw sztucznych 315/160. Na studni kontrolnej projektuje się właz stalowy.  

W projekcie nie podano szczegółowych materiałów, wykonawca może zastosować 

materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie z zastrzeżeniem stosowania 

materiałów odpowiednich dla danej inwestycji i podstawowych parametrach 

podanych w projekcie. Prace montażowe winy być prowadzone przez osoby 

uprawnione z zachowaniem warunków technicznych wykonania. Przy wykonywaniu 

prac ziemnych (np. wykopy, zasyp rurociągu) należy ściśle przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa zgodnie z zasadami bhp. Wykopy należy wykonywać mechanicznie 

i ręcznie. Prace mechaniczne należy wykonać koparką podsiębierną o pojemności 

łyżki 0,60 m3. Szerokość wykopu przyjęto 90 cm. Wykopy należy zabezpieczyć oraz 

oznakować. Do wykonania warstw wypełniających, należy przystąpić natychmiast po 
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dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robot w zakresie zakończonego 

posadowienia rurociągu. Wypełnienie wykopu należy wykonać w dwóch etapach: 

- Wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu 

- Wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 

Obsypkę należy wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub żwir), 

którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury nie powinien przekraczać 

10% nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie może być większa niż 60 mm. Materiał 

obsypki nie może być zamrożony ani tez zawierać ostrych kamieni Iub innego 

łamanego materiału. W celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne 

jest zadbanie o to aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą.  

Do ubijania warstw obsypki nad rurą należy użyć ubijaków drewnianych. Obsypkę 

wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. 

Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być 

większa niż 30 cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki 

należy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu. Obsypkę należy prowadzić aż do 

uzyskania górnego poziomu warstwy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości  

30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez 

bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. 

Podczas wykonywania zagęszczania należy przestrzegać następujących zasad: 

− przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna 

grubość obsypki nie powinna przekraczać 10-15 cm. 

− należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach 

rurociągu. 
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− pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, by 

uniknąć uniesienia rury. 

Po wykonaniu obsypki do 50 % wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno 

być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 

− mechaniczne zagęszczanie można rozpocząć po wykonaniu 50 cm warstwy 

ochronnej ponad wierzch rury. 

− należy użyć ubijaka wibracyjnego (ciężar 50-100 kg). 

Zabezpieczenie wykopów proponuje się wykonać poprzez tymczasowe wygrodzenie 

zastawkami drewnianymi na szpilkach stalowych oraz zamontowanie oświetlenia. 

Wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

 

3.2.8 Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinowego ocieplenia 

(BSO) 

Metoda bezspoinowego ocieplenia ścian polega na przymocowaniu do trwałej 

i oczyszczonej powierzchni ścian, płyt termoizolacyjnych. Płyty te, zabezpiecza się 

przed działaniami czynników atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi 

wyprawą tynkarską wzmocnioną siatką z włókna szklanego. Płyty mocowane są do 

ścian za pomocą masy klejącej i łączników rozprężnych zakończonych grzybkami  

z tworzywa sztucznego ( łączniki mechaniczne ). Kołki należy dostosować do 

grubości ocieplenia i materiału w którym mają być zamocowane. Na cokole  

i narożnikach stosowana jest dodatkowa warstwa siatki szer. min. 20 cm lub 

specjalne listwy cokołowe i narożne. Poszczególne warstwy ocieplenia spełniają 

następujące funkcje: - masa klejąca i kołki rozprężne – konstrukcja i stateczność 

ocieplenia. 

− płyty styropianowe – termoizolacja 
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− siata z włókna szklanego i listwy narożne – warstwa ochronna 

− wyprawa tynkarska – warstwa wykończeniowa, ochrona przed czynnikami 

atmosferycznymi, mechanicznymi i przeciwpożarowymi. 

Do ocieplenia ścian przyjęto płytę termoizolacyjną ze styropianu EPS 70 grubości  

18 cm, do mocowania mechanicznego kołki rozprężne do cegły o długości 24 cm. 

(min.6 cm. zamocowania w murze + 18 cm.) 

Przewiduje się wykonanie tynku cienkowarstwowego gr. ziaren 2,0 mm nakładanego 

natryskowo o kolorze do uzgodnienia z inwestorem - system i materiał wybrany do 

ocieplenia musi posiadać aktualne aprobaty atesty techniczne. 

 

3.2.9 Ocieplenie stropu nad piwnicą w części nieogrzewanej 

 Projektuje się warstwę izolacyjną z płyt lamelowych z wełny mineralnej  

gr. 15 cm. Wykonanie ocieplenia w tym systemie polega na przymocowaniu płyty  

z wełny mineralnej do stropu za pomocą mineralnej zaprawy klejowej, a następnie 

wykonaniu techniką natryskową gruntującej warstwy pośredniej oraz strukturalnej 

powłoki wierzchniej. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami ociepleń jest to 

system mniej pracochłonny (nie wykonuje się nakładania siatki na kleju). 

 

3.2.10  Wykonanie posadzki na poddaszu nieużytkowym 

Przewiduje się wykonanie posadzki na poddaszu nieużytkowym. Posadzkę 

należy ocieplić styropianem podłogowym gr. 25cm (10+15cm).  Wylewkę gr. 7 cm 

należy zazbroić przeciwskurczowo siatką posadzkową i oddylatować od ścian  

i kominów. 

 

 



                ”ERDOM" Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego www.ERDOM.eu 
                 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 13/5 tel. 512-215-304; 
 e-mail:erdom@op.pl  

 

 

  23 

3.2.11 Wymiana poszycia dachowego 

 Projektuje się wymianę poszycia z płyty trapezowej na płytę warstwową  

gr. 100/142mm z wypełnieniem pianką poliizocyjanurową o gęstości 40 kg/m3 - 

charakteryzuje się ona dobrymi właściwościami ognioodpornymi. 

Płytę należy mocować do istniejących łat o wymiarach 60/40mm. Do mocowania płyt 

należy zastosować wkręty do mocowania płyt warstwowych osiągające swoją 

nośność  przy głębokości zakotwienia <35mm  przy klasie drewna C24. 

Ilość wkrętów w zależności od ich nośności należy dobrać dla obciążeń 

wyrywających Q=0,35kN/m2. 

Przy wymianie poszycia przewiduje się również wykonanie płotków śnieżnych, 

remont istniejących ław kominiarskich, wymianę orynnowania i obróbek blacharskich 

oraz remont i malowanie kominów zgodnie z przedmiarem robót budowlanych oraz 

rysunkami architektonicznymi i rysunkami branżowymi. 

UWAGA! 

Inwestor dopuszcza wymianę poszycia dachowego z innych materiałów i w innej 

technologii niż przedstawiono w projekcie, po uzgodnieniu z projektantem  

i inwestorem. 

3.2.12 Wykonanie otworów w ścianach 

Przewiduje się wykonanie nowych otworów w ścianach zgodnie z oznaczeniem 

w dokumentacji rysunkowej. 

W ścianach istniejących przewiduje się wykonanie nadproży stalowych  

z dwuteowników ze stali St3SX. Przestrzeń pomiędzy belkami zabetonować.  

W przypadku tynkowania tynkiem mineralnym belki osiatkować. 
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W miejscu oparcia belek wykonać przemurowanie z trzech warstw cegły 

klinkierowej kl. 35 na zaprawie cementowej M8 z dodatkiem plastyfikatora.  

Po wykonaniu odpowiednich przemurowań wykonać bruzdę najpierw dla osadzenia 

pierwszej belki, a po jej osadzeniu i zakończeniu wszystkich czynności,  

w szczególności po wypełnieniu („podbiciu”) zaprawą przestrzeni pomiędzy belką  

a istniejącym murem, przystąpić do montażu drugiej belki i kolejnych. 

Belki skręcić śrubami M12 przy podporach i 1 raz w przęśle.   

Stemplowanie rozebrać po uzyskaniu wytrzymałości przez zaprawę. 

 

3.2.13 Zamurowania 

Wykonać zamurowania z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 

zgodnie z oznaczeniami w dokumentacji rysunkowej. 

 

3.2.14 Remont wejścia głównego 

a) Skuć istniejącą posadzkę w pomieszczeniach jak przedstawiono na rysunkach  

i wyrównać posadzką samopoziomującą. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegów 

mediów i zapoznaje się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty 

budowlane. Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy zwrócić szczególną 

uwagę aby nie uszkodzić istniejące sieci wewnętrzne. 

b) Przygotowanie ścian 

W istniejących murowanych ścianach należy uzupełnić ubytki, zniszczenia  

i nierówności. W przypadku tynku wymagającego skucia należy wykonać nowy tynk 

cementowo-wapienny kat. III. Przed wykonaniem napraw o których mowa powyżej, 
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powierzchnie ścian należy zmyć czystą wodą z dodatkiem mydła malarskiego. 

Wszystkie miejsca, gdzie powłoka farby jest popękana lub odstaje od podłoża 

powinno być namoczone, a luźno związana farba z tych miejsc usunięta. Ściany  

i sufity szpachlować gładzią gipsową przeznaczoną pod malowanie. 

c) Przewiduje się malowanie ścian od poziomu lamperii (lamperia pozostaje bez 

zmian). 

Ściany gruntować bez malowania, styk ścian i sufitu oraz ewentualne 

szczeliny wykończyć akrylem. Warunkiem przystąpienia do gruntowania jest, aby 

ściana była sucha i jednolita na całej powierzchni. 

Ściany malować dwukrotnie lateksową farbą akrylowo-kompozytową. 

d) Ułożyć nowe płytki podłogowe o dużych wymiarach (np.: 80/80cm) o kolorze 

uzgodnionym z inwestorem w trakcie realizacji zadania. Wokół ścian należy wykonać 

cokolik wysokości 7cm. 

Przewiduje się płytki gresowe o podwyższonym standardzie, dekorowane (np. 

imitacja kamienia naturalnego), polerowane, antypoślizgowe, min. 80x60cm. 

▪ Klasa ścieralności – min. IV 

▪ Stopień antypoślizgowości – min. R10 

▪ Plamienie kl. I 

▪ Wytrzymałość na zginanie ≥50N/mm2 

▪ Gatunek : I 

▪ Na stopniach płytki ryflowane (stopnice) 

e) Zmienić kierunek otwierania drzwi z pomieszczenia nr 9 do pomieszczenia nr 1 

(parter). 

f)  Wymienić drzwi z pomieszczenia nr 4 do pomieszczenia nr 5 
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g) Wykonać systemowy sufit podwieszany na ruszcie stalowym wykonany z płyt 

kartonowo-gipsowych gr. 8 mm, o wymiarze modularnym 60/60 cm, oparcie płyt na 

4 krawędziach rusztu. Ruszt sufitu z profili zimnogiętych, wykonanych z blachy 

stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Ruszt mocowany do stropu za pomocą 

wieszaków stalowych z oczkiem z elementem rozprężonym lub wieszaków 

stalowych z oczkiem i hakiem z podwójną stalową sprężyną wieszakową. Wieszaki 

mocowane w rozstawie maks. 120/120cm do stropu przy pomocy kotew 

rozprężonych lub dybli. Sufit podwieszany będzie z materiałów niepalnych lub nie 

zapalnych, niekapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 

h) pozostałe roboty wg projektów branżowych. 

3.2.15 Remont łazienek na parterze 

a) Skuć istniejącą posadzkę w pomieszczeniach jak przedstawiono na rysunkach  

i wyrównać posadzką samopoziomującą. Należy również zdemontować sufit 

podwieszany wykonany z paneli.  

b) Przewiduje się skucie płytek na ścianach. Obecnie płytki znajdują się na 

wszystkich ścianach na całej jej wysokości. Należy również wyburzyć kabiny WC. 

W ścianach należy uzupełnić ubytki, zniszczenia i nierówności. W przypadku 

tynku wymagającego skucia należy wykonać nowy tynk cementowo-wapienny  

kat. III. Przed wykonaniem napraw o których mowa powyżej, powierzchnie ścian 

należy zmyć czystą wodą z dodatkiem mydła malarskiego. 

c) Ułożyć nowe płytki na podłodze i ścianach. Dobór płytek do uzgodnienia  

z inwestorem w trakcie realizacji zadania. Wokół ścian należy wykonać cokolik 

wysokości 7 cm. 
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Na przygotowanej posadzce należy ułożyć w dwóch warstwach izolację 

przeciwwodną z dwuskładnikowej, mineralnej, elastycznej powłoki izolacyjnej  

o grubości ok. 4 mm. Izolację tę należy wyprowadzić na wysokość min. 20 cm.  

W narożach wkleić w pierwszą warstwę powłoki taśmę uszczelniającą. Na izolacji 

ułożyć płytki. 

Roboty wykonać przy użyciu materiałów zgodnych z kompletną technologią 

konkretnego producenta systemu izolacji i zapraw klejowych do płytek. Wymaga się 

zastosowania wszystkich komponentów od jednego producenta, wzajemnie 

dopuszczonych i zachowania nie gorszych parametrów technicznych niż wskazane 

poniżej. 

Sposób nakładania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

Izolację posadzki wyprowadzić na kołnierz wpustu podłogowego 

d) Wykonanie nowych kabin WC w miejscu istniejących. 

Przewiduje się wykonanie nowych kabin WC w miejscu istniejących. Kabiny 

będą wykonane z płyt HPL gr. 1,0cm w kolorach jasnych (biały lub jasno siwy). 

Płyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo 

warstwowe łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne, trudnopalne  

i wandaloodporne (odporne na gaszenie papierosa i grafiti). 

 Zastosowany laminat musi spełniać wymogi normy EN 438, posiadać Atest 

Higieniczny i Klasyfikację Ogniową. Kabiny sanitarne muszą być zgodnie 

z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6437/2016 dla systemu ścian działowych i drzwi, 

przeznaczonych do zabudowy sanitariatów, natrysków i innych pomieszczeń 

sanitarnych lub przebieralni – wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej  
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w Warszawie.  Wszystkie zawiasy, uchwyty i inne elementy powinny być odporne na 

wilgoć. 

e) Wymienić istniejącą armaturę sanitarną - wg projektu branżowych 

f)  Malowanie sufitów 

Powierzchnie sufitów przewidziane do malowania. Przed malowaniem sufitów 

należy je wyrównać gładzią. 

Powierzchnie dwukrotnie gruntować bez malowania, styk ścian i sufitu oraz 

ewentualne szczeliny wykończyć akrylem. Warunkiem przystąpienia do gruntowania 

jest, aby ściana była sucha i jednolita na całej powierzchni. 

Sufit malować dwukrotnie farbą emulsyjną na kolor biały. 

g) Pozostałe roboty wg projektów branżowych 

 

3.2.16 Okna i parapety 

 W projekcie przewiduje się wymianę okien na okna w kolorze białym  

o współczynniku przenikania ciepła przegrody U<0,9W/(m2K). Okna powinny się 

charakteryzować wysoką szczelnością (wykonanie obróbek i połączeń konstrukcji). 

Wszystkie okna (łącznie z tymi które nie zostają wymieniane) muszą być 

wyposażone w automatyczne nawietrzniki powietrza. Nie dotyczy to okien w 

piwnicach lokatorskich oraz na nieużytkowym poddaszu. Wnęki okienne ocieplić 

styropianem gr. 2 cm. Oznaczone parapety zewnętrzne należy wymienić na parapety 

aluminiowe (kolor aluminium naturalne). Na oznaczone parapety wewnętrzne należy 

nałożyć nakładkę w kolorze pastelowym w o strukturze marmurku. 
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UWAGA! 

Szczegółowy dobór materiałów wykończeniowych – wg projektu wnętrz 

przewidziano do opracowania na etapie realizacji inwestycji w uzgodnieniu  

z inwestorem i wybranym wykonawcą. 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiada atest 

higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. 

Materiały do wykonania posadzek muszą posiada atesty do zastosowań  

w budynkach użyteczności publicznej. 

4.0  SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Prace budowlane będą prowadzone przez wyspecjalizowane firmy pod 

nadzorem przedstawicieli Inwestora (np: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego). 

Wszystkie roboty będą prowadzone z zachowaniem sztuki budowlanej, wiedzy 

technicznej oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Miejsce wykonywania prac będzie zabezpieczone przed dostaniem się osób 

pośrednich. 

UWAGA! 

1) Zakres robót rozpatrywać łącznie z przedmiarem robót budowlanych. 

2) Roboty budowlane należy wykonać i odbierać stosując odpowiednie normy 

przedmiotowe oraz instrukcje opracowane przez ITB. W przypadku braku 

odnośnych instrukcji można posłużyć się opracowaniem ”Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” wydanym przez 

VerlagDahsofer, W-wa 2004. 
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3) Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej znaki handlowe, towarowe, 

nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w  art. 30 ust. 1-3 ustawy 

Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych 

materiałów a nie są wskazaniem producenta. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż określone w dokumentacji 

o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej 

certyfikatem dopuszczającym do stosowania w budownictwie i zapewniające 

sprawność eksploatacyjną. 

4) Wykonawca przed wykonaniem wyceny powinien szczegółowo zapoznać 

się z zakresem prac w tym dokonać wizji lokalnej w obecności inwestora i 

projektanta. 

5) Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć elementy nie podlegające 

wymianie lub odnowieniu tak by nie uległy one zniszczeniu lub 

zabrudzeniu. 
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III. WARUNKI OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

 Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia  

14 grudnia 2015 r., poz. 2117): 

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ 

4.1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji 

Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnicę. Wysokość 

budynku liczona przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej warstwy 

stropu (łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej) nad ostatnią 

kondygnacją użytkową wynosi 11.22m. Budynek jest zaliczony do budynków niskich 

(N). 

Powierzchnia wewnętrzna wynosi 2 618,00m2. 

4.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe 

materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów 

technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów 

przyjętych do celów projektowych. 

W budynku nie występują substancje palne pożarowo niebezpieczne 

wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
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7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) jako materiały 

niebezpieczne pożarowo. 

4.3. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na 

każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny 

otwierać się na zewnątrz pomieszczeń 

W piwnicy występują pomieszczenia techniczne zaliczone do kategorii PM 

oraz użytkowe zakwalifikowane do ZL. 

Na parterze i piętrze występują pomieszczenia, które ze względu na sposób 

użytkowania zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I (na sali może znajdować 

się ponad 50 osób). 

Budynek zaprojektowano przy spełnieniu wymagań dla kategorii zagrożenia 

ludzi ZL I. 

W całym budynku przewiduje się pobyt maksymalnie 300 osób, w tym 250 

osób na sali na poziomie parteru. Sala posiada dwa wyjścia ewakuacyjne. 

4.4. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego. 

W opracowanej części budynku nie występują pomieszczenia o gęstości 

obciążenia ogniowego powyżej 500MJ/m2. 

4.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

W budynku nie występują substancje palne niebezpieczne pożarowo oraz nie 

występują przestrzenie i pomieszczenia zagrożone wybuchem. 
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4.6. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej 

i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Elementy budynku powinny posiadać odporność ogniową zgodnie z poniższą tabelą: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa 

odporności 

ogniowej 

elementów 

budynku 

     

Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja i 

przekrycie 

dachu 

Strop 
Ściany 

zewnętrzne 

Ściany 

wewnętrzne 

„B” R120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 

 

4.7. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji lub ich ratowania w inny 

sposób. 

4.7.1. Warunki ewakuacji 

Wymagania ogólne warunków ewakuacji oraz ich spełnienie w budynku: 

1) Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość 

ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku. 

2) Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami. 

3) Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne  

z budynku oraz z pomieszczeń, należy zapewnić przyjmując co najmniej  

0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi  

w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do 

ewakuacji do 3 osób - 0,8 m. 
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4) Drzwi wejściowe do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć 

w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. 

5) Szerokość drzwi stanowiących wyjście z budynku powinna być niemniejsza niż 

wymagana szerokość biegu klatki schodowej, tj. 1,20 m.   

W drzwiach dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być 

mniejsza niż 0,90 m. 

6) Drzwi stanowiące wyjście z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób 

powinny otwierać się na zewnątrz. 

7) Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich 

całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. 

8) Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od 

siebie o co najmniej 5 m, gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania 

w nim w strefie pożarowej  ponad 50 osób. 

9) Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 

pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności 

poruszania się. 

10)  Drzwi, stanowiące zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej 

lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia, zapewniające 

samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru. 

11) Zgodnie z § 240 WT drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi 

ewakuacyjne, a także być usytuowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są 

przeznaczone nie tylko dla celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia: 
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a) otwieranie ręczne i automatyczne bez możliwości ich blokowania 

b) samoczynne ich rozsunięcie i pozostawienie w pozycji otwartej  

w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący 

strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także  

w przypadku awarii drzwi.     

4.7.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 

Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę  

od zaniku oświetlenia podstawowego. 

W budynku na korytarzach i klatce schodowej zaprojektowano instalację 

oświetlenia ewakuacyjnego uruchamianą z chwilą zaniku oświetlania podstawowego 

i spełniająca obowiązujące wymagania - jako wymagane przepisami zabezpieczenie 

obiektu. Oprawy zastosować też na zewnętrz drzwi budynku. 

Na klatce schodowej i korytarzach zastosować należy znaki wskazujące 

kierunki ewakuacji. 

Oświetlenie oraz podświetlane znaki należy wykonywać zgodnie z Polskimi 

Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie - wymagania te zawarte są w normie 

PN-EN 1838. Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

 

 

4.7.3 Informacje o wyposażeniu w gaśnice 

strefa pożarowa powinna zostać wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy – 

są to gaśnice proszkowe w ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy 

środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na 

każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku. 
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Gaśnice powinny być rozmieszczone: 

a) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: przy wejściach  

do budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjściach  

z pomieszczeń na zewnątrz; 

b) w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł 

ciepła (piece, grzejniki); 

c) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej; 

d) kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

a) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

b) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

Zarządzający budynkiem powinien zapewnić w/w sposób rozmieszczenia sprzętu. 
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INFORMACJA BIOZ 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu:   Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury  

w Walcach zlokalizowanego  przy ul. Opolskiej 23A, na działce nr 1101/3 k.m. 8 

 

 

  

 

Inwestor: Gmina Walce 

                  47-344 Walce,  ul. Mickiewicza 18 

 

 

 

Projektant:  Ernest Powrósło 

                    47-100 Strzelce Opolskie ul. Grunwaldzka 2/10 
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1. Zakres robót. 

Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana jedynie przedmiotowym 

budynkiem GOK-u w Walcach. 

  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania które mogą stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Brak jest elementów zagospodarowania mogących stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń 

 Podczas wykonywania zaplanowanych prac występuje zagrożenie 

okaleczeniem mechanicznym urządzeniami ręcznymi (wiertarka, piła tarczowa, 

szlifierka kątowa) jak również sprzętem nie mechanicznym. W czasie trwania robot 

budowlanych przy montażu poszycia dachowego prace budowlane będą się 

odbywały na wysokości. 

Czas trwania tych robót wyniesie około 30 dni. 

5. Informacje o prowadzeniu instruktażu u pracowników przed przystąpieniem 

do robót 

Zatrudnione przy robotach osoby muszą posiadać ważne badania lekarskie 

oraz dopuszczenie do pracy na wysokości. Obowiązkowe jest również przeszkolenie 

BHP przy robotach budowlano - montażowych. 
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Kompleksowe szkolenie w zakresie: 

A.  zasad postępowania w przypadku zagrożeń 

B. sposobie wykonywania prac 

C.  konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń 

D.  zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

E.  sposobu i miejsca przechowywania, składowania substancji 

niebezpiecznych, 

F. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywanych robót budowlanych 

W trakcie wykonywania tych robót na budowie musi być osoba odpowiedzialna, czyli 

kierownik robót. 

 

6. Środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo. 

Do podstawowych środków technicznych, jakie należy zastosować należy: 

-  zabezpieczyć teren prac od dostępu osób postronnych 

- używany sprzęt (drabiny, urządzenia elektryczne) musi posiadać świadectwo 

dopuszczenia do stosowania. 

 

6.1 Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach 

a)  Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 

Odpady należy usunąć w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 
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b) Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy 

przebiegów mediów i zapoznaje się z symbolami oznaczeń tych tras osoby 

wykonujące roboty budowlane. 

c)  Teren budowy wyposaża się w  niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz 

w zależności od potrzeb, w systemy sygnalizacji pożarowej dostosowany do 

charaktery budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystani pomieszczeń, 

wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 

znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych 

osób. 

d)  Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności 

takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy  

o natężeniach o stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

e) Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do 

wykonywania pracy. 

6.2 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. 

a) Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą 

instalacji i urządzeń elektroenergetycznych mogą być wykonywane 

wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

b) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod 

względem bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, 

natomiast kontrola stanu i odporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa 

razy w roku, ponadto: 
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- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw 

elektrycznych i mechanicznych, 

-  przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez 

ponad miesiąc, 

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

c)  W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych  

w instalacji, należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed 

przystąpieniem do pracy. 

 

6.3 Maszyny i inne urządzenia techniczne. 

a) Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane 

powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. 

b) Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, 

mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

c) Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być 

sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

d) Maszyny i inne urządzenie techniczne przed rozpoczęciem pracy powinny  

i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzane pod względem sprawności 

technicznej i bezpiecznego użytkowania. 
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e) Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza powinny mieć 

wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa tych przewodów. 

f) Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. 

 

6.4 Roboty murarskie i tynkarskie. 

a) Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1m należy wykonać  

z pomostów rusztowań. 

b) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone 

wyłącznie po zabezpieczeniu ścian wykopów. 

c) Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, 

stropach, przykryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz 

wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia 

i opieranie się o balustrady jest zabronione. 

 

6.5 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

a) Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą 

instalacji i urządzeń elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. 

b) Połączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi 

wykonuje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 

obsługujących takie urządzenia. 

c) Miejsca wykonywanych robót, dojścia i dojazdy na terenie budowy w czasie 

wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. 
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6.6 Rusztowania ruchome oraz podesty 

a) Rusztowania ruchome i podesty  powinny być wykonane zgodnie  

z  dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym. 

b) Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją 

projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność 

z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach 

oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

c) Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony 

komunikacyjne. 

d) Rusztowania z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać 

instalacje piorunochronną. 

e) Rusztowania ruchome i podesty robocze powinny być każdorazowo 

sprawdzane, przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną, po silnym 

wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu czynników, stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa prac i przerwach roboczych dłuższych niż 10 

dni oraz kresowo nie rzadziej niż raz w miesięcy. 

 

 

6.7 Roboty montażowe 

a) Roboty montażowe elementów  konstrukcji drewnianych, prefabrykowanych 

mogą być wykonywane przez pracowników zapoznanych z instrukcją 

organizacji montażu oraz rodzajem maszyn i innych urządzeń technicznych. 
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b) Urządzenie pomocnicze przeznaczone do montażu, powinny posiadać 

wymagane dokumenty. 

c) Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak 

rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni  

i olśnień osób. 

d) Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim 

zamocowaniu w miejscu wbudowania. 

e) W czasie montowania stężeń montażowych, wykonywania robót 

spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi  

i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub 

drabiny rozstawne. 

f) W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 

− stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; 

− podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego 

minimalnego udźwigu; 

− dokonywać oględzin zewnętrznych elementu; 

− stosować liny kierunkowe; 

− skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego 

podniesieniu na wysokość 0,5m. 

g) podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, 

przedmiotów lub wyrobów jest zabronione. 

6.8 Roboty spawalnicze  

a) Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinny 

być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 



                ”ERDOM" Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego www.ERDOM.eu 
                 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 13/5 tel. 512-215-304; 
 e-mail:erdom@op.pl  

 

 

  45 

b) W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających 

ważną cechę organu dozoru technicznego. 

c) Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone 

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności oraz powinien być 

użytkowany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. 

d) Stałe stanowisko spawacza powinno być wyposażone w miejscową 

wentylację wyciągową. 

e) Stanowisko spawacza powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający 

inne osoby przed szkodliwym działaniem światła na wzrok. 

Przy robotach na wysokości 

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony 

zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 

Przy obsłudze maszyn 

Przewody dostarczające energii elektrycznej zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

− utrzymywane wstanie zapewniającym ich sprawność 

− stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone 

− obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 

technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie 

obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej  

i bezpiecznego użytkowania. 
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Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na 

długości jest zabronione. 

Uwagi końcowe 

− Do prowadzenia robót należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia 

posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

− W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić ciągły nadzór osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

− W trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów 

i w miarę potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia 

konstrukcji. 

− Przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu robót budowlanych 

oraz obowiązujących przepisów BHP. 

UWAGA 

Ustawić tablice ostrzegawcze: 

1 Praca na wysokości 

2 Teren budowy wstęp wzbroniony       

 

-------------------------------------    
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OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

 
1.0 Obliczenie nośności łaty dachowej 
 
 
Lp. Opis obciążenia Obc. char. 

kN/m2 
f kd Obc. obl. 

kN/m2 
1.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej 

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-
1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 
30,0 st. -> C2=1,200)  [1,080kN/m2] 

1,08 1,50 0,00 1,62 

2.   Ciężar płyty warstwowej 0,13 1,10  -- 0,14 
3.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu wg 

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m 
n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=14,0 m, -
> Ce=1,08, budowla zamknięta, wymiary budynku 
H=14,0 m, B=12,0 m, L=38,0 m, kąt nachylenia 
połaci dachowej alfa = 45,0 st. -> wsp. aerodyn. 
C=0,475, beta=1,80)  [0,277kN/m2] 

0,28 1,50 0,00 0,42 

 : 1,49 1,47 -- 2,18 
 
ŁATA ROZSTAW 0,8m 
 
DANE: 
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 
Szerokość   b = 6,0 cm 
Wysokość   h = 4,0 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3 
Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2 
Geometria: 
Kąt nachylenia połaci dachowej    = 30,0o 
Rozstaw łat   a1 = 0,80 m 
Rozstaw podparć   a = 0,90 m 
Schemat: belka dwuprzęsłowa 
Obciążenia: 
 - obciążenie stałe gk = 0,140 kN/m2 połaci dachowej;  f = 1,10 
 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie 
połaci 30,0 st.): 
  Sk = 1,080 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50 
 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, 
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=14,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=14,0 m, B=12,0 m, 
L=38,0 m, nachylenie połaci 30,0 st., beta=1,80): 
  pk = 0,146 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50 
 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, 
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=14,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=14,0 m, B=12,0 m, 
L=38,0 m, nachylenie połaci 30,0 st., beta=1,80): 
  pk = -0,262 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50 
 - obciążenie skupione Fk = 1,00 kN;  f = 1,20 
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WYNIKI: 
 

  
Zginanie: 
decyduje kombinacja: E (obc.stałe max.+obc.montażowe) 
Momenty obliczeniowe: 
 My = 0,20 kNm;     Mz = 0,12 kNm 
Warunek nośności: 
 km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,667  <  1 
 m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,780  <  1 
Warunek stateczności: 
 współczynniki zwichrzenia kcrit,y = 1,000;     kcrit,z = 1,000 
 m,y,d = 12,48 MPa   <  kcrit·fm,y,d = 20,31 MPa     (61,5%) 
 m,z,d = 4,80 MPa   <  kcrit·fm,z,d = 20,31 MPa     (23,7%) 
Ugięcie: 
 decyduje kombinacja: E  (obc.stałe+obc.montażowe) 
 ufin = 3,21 mm  <   unet,fin = a / 200 = 4,50 mm     (71,4%) 
 

2.0 Obliczenie belki stalowej 
 
 
SCHEMAT BELKI 
 
 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 
 
 
Tablica obciążeń obliczeniowych (dodatkowo ciężar belki go = 0,91 kN/m) 
Przekrój z [m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN] 
A. 0,00 -- 27,00 0,00 0,00 
B. 4,23 27,00 -- 0,00 0,00 
 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginające [kNm]: 
 
 
 
 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
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 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 
 
Przekrój:  2 HE 200 A, połączone spoinami ciągłymi 
                  Av = 24,7 cm2,  m = 84,6 kg/m 
                  Jx = 7380 cm4,  Jy = 13440 cm4,  J = 108000 cm6,  J = 21,1 cm4,  Wx = 778 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,053)  MR = 176,09 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 308,01 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 2,12 m 
 Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000 
 Moment maksymalny  Mmax = 62,43 kNm 
 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,355  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 59,04 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,192  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 
 Vmax = 59,04 kN   <   Vo = 0,6·VR = 184,81 kN  →   warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania 
 Przekrój z = 2,12 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 6,70 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 500 = 8,46 mm 
  fk,max = 6,70 mm  <   fgr = 8,46 mm     (79,2%) 
 


