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1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy ośrodka dla dzieci 

niepełnosprawnych TPD „Helenów” – rozbudowa internatu, w Warszawie, przy ulicy 

Hafciarskiej 80/86, na działce ewidencyjnej nr 4/8 z obrębu 3-11-29 (230). Budynek 

wchodzi w skład kompleksu budynków Ośrodka dla dzieci Niepełnosprawnych 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”. Projekt polega na rozbudowie 

istniejącego budynku internatu, w celu polepszenia warunków zamieszkania, dla 

obecnych użytkowników ośrodka. Projekt jest zgodny z zapisami decyzji nr 235/09 o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

1.2 Podstawa opracowania 

 Uzgodnienia z inwestorem 

 Decyzja nr 235/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 Inwentaryzacja budowlana 

1.3 Bilans terenu 

Bilans terenu 

Nazwa Pow. [m2] % 

Powierzchnia działki 147869 100 

Pow. zabudowy istniejącej* 8167,38 5,523 

Pow. utwardzona isntniejąca* 11531,3 7,798 

Pow. zabudowy projektowana 118,7 0,080 

Pow.utwardzona rozbierana 169,8 0,1148 

Pow.utwardzona projektowana 149,2 1,8268 

Pow. zabudowy po rozbudowie 8286,08 5,604 

Powierzchnia utwardzona po rozbudowie 11510,7 7,784 

Pow. biologicznie czynna po rozbudowie 128072,22 86,612 
* wliczono obiekty:  

 - zaplecze zajęć rehabilitacyjno – sportowych, dla którego wydano Pozwolenie na budowę i którego realizacja 

jest planowana w latach 2017-2018 

- kryta ujeżdżalnia na potrzeby hipoterapii z aneksem pomocniczym, dla którego wydano Pozwolenie na 

budowę i którego realizacja jest planowana w latach 2017-2018 

- rozbudowa i przebudowa poza szkolnej placówki specjalistycznej, dla którego złożono wniosek o wydanie 

pozwolenia na budowę w lipcu 2017 roku 

** w pkt. 1.6 „Projektowane zagospodarowanie działki”, opisany został bilans powierzchni. 

 

Ilość miejsc postojowych dla projektowanej rozbudowy 

(miejsca oznaczono w części rysunkowej)  6 m.p. 

Ilość sumaryczna miejsc postojowych samochodów na całej działce 234 m.p. 
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1.4 Stan istniejący zagospodarowania działki 

Działka, stanowiąca przedmiot opracowania jest w sporej części porośnięta 

lasem mieszanym. Znajdują się na niej budynki ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które wraz z drogami i chodnikami zajmują 

kilkanaście procent powierzchni działki. W skład zespołu wchodzą m.in. budynki 

internatu, zakładu opieki zdrowotnej, hipoterapii, szkoły podstawowej publicznej oraz 

liceum niepublicznego TPD, budynek administracyjny, a także budynki infrastruktury 

technicznej – stacja trafo, ujęcie wody i hydrofornia. Wjazdy na teren ośrodka 

znajdują się od ulicy Hafciarskiej i od ul. Czeladniczej. Główne miejsca postojowe dla 

pracowników i gości ośrodka znajdują się w północnej części działki i pokrywają 

zapotrzebowanie na miejsca postojowe ośrodka.  

 

1.5 Informacje o obszarze oddziaływania inwestycji 

na działki sąsiednie 

W odniesieniu do zapisów § 13a. Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dn. 27.04.2012 poz. 462) stwierdza 

się jak niżej: 

Przez obszar oddziaływania zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994 r. Prawo 

budowlane  (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) należy rozumieć teren w otoczeniu 

projektowanego obiektu, na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego 

terenu. 

1.5.1 Analiza oddziaływania w zakresie funkcji 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami decyzji nr 235/09 o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje się w zasięgu terenu 

górniczego, a zatem realizowany obiekt budowlany nie podlega wymogom 

sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r – Prawo Geologiczne i Górnicze 

(Dz.U. 2015 poz. 196). 
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Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, nie ogranicza ich praw, a także 

możliwości zagospodarowania i użytkowania terenów sąsiednich. Zakres budowy 

będzie prowadzony w taki sposób, aby nie powodował ograniczeń dotychczasowego 

użytkowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j. Dz.U z 2015r. poz.1422). Inwestycja nie ma wpływu na zmianę 

warunków ochrony środowiska.  

1.5.2 Analiza uwarunkowań formalno-prawnych 

Biorąc pod uwagę przepisy, które należy uwzględnić przy ustalaniu obszaru 

oddziaływania planowanej inwestycji na działki sąsiednie stwierdzono, że należy 

ustosunkować się do: 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Projektowana inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt 77 w/w Rozporządzenia, nie jest 

przedsięwzięciem zaliczanym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko.  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

Rozwiązania techniczne zastosowane w przedmiotowej inwestycji oraz jej 

usytuowanie spełniają wymagania w/w Rozporządzenia i w żadnym stopniu nie 

wprowadzają ograniczeń w zagospodarowaniu otaczającego terenu. Realizacja 

przedsięwzięcia będzie prowadzona w taki sposób, aby nie spowodowało to 

ograniczeń dotychczasowego użytkowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2015r. poz.1422), w 

szczególności zapewniając: 

 bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo 

użytkowania 

 ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibrację, 

zakłócenia elektroenergetyczne, promieniowanie 
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 ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby 

 odpowiednie ukształtowanie terenu działki w sposób uniemożliwiający 

odprowadzenie wód opadowych na działki sąsiednie oraz nie powodujących 

zakłócenia istniejących stosunków wodnych. 

 

W świetle powyższej analizy stwierdza się, że obszar oddziaływania inwestycji 

mieści się w całości w granicach działki, na której została zaprojektowana 

przedmiotowa inwestycja. 

1.6 Projektowane zagospodarowanie działki 

W ramach zagospodarowania działki przewidziana jest rozbudowa budynku 

internatu. Obiekt zostanie rozbudowany w zachodnią stronę. Wejście do budynku 

pozostaje bez zmian, w istniejącej części budynku, od strony północnej. Projektuje się 

dodatkowe wejście do części rozbudowywanej od strony zachodniej. Przewidziano dla 

budynku 6 nowych miejsc parkingowych po stronie zachodniej. Zaprojektowano 

utwardzenie 149,2m
2
 powierzchni terenu. Jest to niezbędne do przesunięcia istniejącej 

drogi, której obszar częściowo znajduje się pod projektowaną rozbudową. W wyniku 

przesunięcia drogi przewidziano demontaż istniejącej nawierzchni utwardzonej w 

ilości 169,8m
2
. Projektowana powierzchnia terenu utwardzonego to 149,2m

2
. 

1.7 Opis ogólny rozbudowywanego budynku 

Projektuje się rozbudowę budynku piętrowego, z poddaszem nieużytkowym. 

Szczegółowy opis budynku zawarty jest w dalszej części opracowania, w części 

dotyczącej branży architektonicznej, a także w części konstrukcyjnej. 

1.8 Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje się w zasięgu terenu 

górniczego, a zatem realizowany obiekt budowlany nie podlega wymogom 

sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r – Prawo Geologiczne i Górnicze 

(Dz.U. 2015 poz. 196). 
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1.9 Dostęp dla niepełnosprawnych 

Projekt przewiduje dostęp dla niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń. 

Istniejący budynek jest wyposażony w dwie windy. Wejście do budynku wykonane na 

poziomie teren. Budynek i rozbudowę zaprojektowano bez barier architektonicznych. 

1.10 Drogi i chodniki wewnętrzne, parkingi 

Przewiduje się przebudowę utwardzenia nawierzchni drogi po północno-

zachodniej stronie budynku. Utwardzenie stanowi dojazd oraz dojście do budynków 

położonych po zachodniej stronie rozbudowy. Utwardzenie projektuje się z 

materiałów umożliwiających ruch pojazdów ciężkich. Jako podbudowę należy 

zastosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie oraz podsypkę piaskową. 

Jako warstwę nawierzchniową należy zastosować kostkę betonową typu Behaton. 

Szczegółowe rozwiązania nawierzchni (w tym kolorystyczne) zostaną wykonane w 

ramach nadzoru autorskiego. Całość nawierzchni wliczono do powierzchni 

utwardzonej i nie traktuje się jej jako powierzchni biologicznie czynnej. 

1.11 Odprowadzenie wód opadowych 

Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z dachu prjektowanego budynku 

na dach istniejącego budynku skąd zostaną odprowadzone na teren własny działki. 

Teren wyprofilowano od budynku, umożliwiając swobodny odpływ i wsiąkanie wody. 

Powierzchnia otaczającego terenu zielonego przekracza minimum niezbędne dla 

prawidłowego odprowadzenia wody. Odprowadzenie wody z nawierzchni 

utwardzonej na teren własny działki. Teren jest ukształtowany w sposób 

uniemożliwiający spływ wód opadowych poza teren przedmiotowej działki. 

1.12 Założenia ochrony przeciwpożarowej 

Budynek posiada drogę pożarową od strony zachodniej. Założenia ochrony 

przeciwpożarowej opisano w części architektonicznej opracowania. 

1.13 Ochrona konserwatorska 

Teren objęty projektowaną inwestycją nie podlega ochronie konserwatorskiej, 

ani nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
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1.14 Ochrona środowiska 

Niewielka skala rozbudowy i projektowana funkcja obiektu powoduje, że 

inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanego i sąsiednich budynków. Eksploatacja budynku nie 

wpłynie też w żaden inny sposób na środowisko naturalne. Budynek znajduje się w 

otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 

a.  zaopatrzenie w wodę z ujęcia własnego 

b.  nie przewiduje się zanieczyszczeń gazowych, pyłowych ani płynnych  

c.  na terenie znajdują się zamykane kontenery śmietnikowe systematycznie 

opróżniane przez miejskie służby. Umożliwiają one segregację odpadów 

d.  nie przewiduje się zagrożeń akustycznych dla środowiska, jak również 

promieniowania jonizującego ani pola elektromagnetycznego generowanego 

przez obiekt. 

1.14.1 Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

a.  W projekcie nie przewidziano możliwości wykorzystania energii geotermalnej z 

uwagi na brak możliwości technicznych wykorzystania takiej energii (brak 

źródeł takiej energii) 

b.  W projekcie nie przewidziano możliwości wykorzystania energii wiatrowej – 

otoczenie wyklucza ustawienie wiatraka, ze względów ochrony krajobrazu i 

występujących w ekosystemie ptaków. 

c.  Wykorzystanie energii słonecznej jest nieuzasadnione z przyczyn 

ekonomicznych i technicznych. 

1.15 Usuwanie odpadów stałych 

Odpady stałe będą segregowane i magazynowane do czasu odbioru przez 

wyspecjalizowaną firmę w istniejącej wiacie śmietnikowej, zlokalizowanej w pobliżu 

rozbudowy. Umiejscowienie wiaty jest zgodne z wymaganiami rozporządzenia 

Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 2.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. 

 

Opracował: mgr inż. arch. Stanisław Konopiński  

upr. MA/KK/007/02 specjalność architektoniczna 
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2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy ośrodka dla dzieci 

niepełnosprawnych TPD „Helenów” – rozbudowa internatu, w Warszawie, przy ulicy 

Hafciarskiej 80/86, na działce ewidencyjnej nr 4/8 z obrębu 3-11-29 (230). Budynek 

wchodzi w skład kompleksu budynków Ośrodka dla dzieci Niepełnosprawnych 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”. Projekt polega na rozbudowie 

istniejącego budynku internatu w celu polepszenia warunków zamieszkania, dla 

obecnych użytkowników ośrodka. Projekt jest zgodny z zapisami decyzji nr 235/09 o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

2.2 Podstawa  opracowania 

 Inwentaryzacja budowlana 

 Uzgodnienia z inwestorem 

 Decyzja nr 235/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3 Dane ogólne 

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku 1493,4 m
2 

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 118,7 m
2 

Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie 1612,1 m
2
 

Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku 2223,2 m
2
 

Powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy 174,6 m
2 

Powierzchnia użytkowa budynku po rozbudowie 2397,8 m
2
 

Kubatura istniejącego budynku 11210 m
3
 

Kubatura projektowanej rozbudowy budynku 950 m
3
 

Kubatura budynku po rozbudowie 12160 m
3
 

Liczba kondygnacji 2 

Wysokość budynku 10,83 m 

Wymiary rozbudowy w planie 10,62x10,40 m 

Wymiary budynku po rozbudowie 89,01x50,46m 
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2.4 Zestawienie pomieszczeń projektowanych 

NR Nazwa Powierzchnia [m2] 

001 Pralnia 13,4 

002 Pom. Na wózki 12,6 

003 Klatka schodowa 17,5 

004 Pokój 16,7 

005 Pokój 17,4 

006 Korytarz 10 

101 Pokój 15,1 

102 Kuchnia 16,4 

103 Klatka schodowa 17,5 

104 Pokój 12,8 

105 Pokój 12,8 

106 Łazienka 4,7 

107 Łazienka 4,7 

201 Poddasze nieużytkowe 43,9 

202 Klatka schodowa 3,0 

2.5 Opis ogólny rozbudowywanego budynku 

Przewiduje się rozbudowę budynku internatu. Budynek o konstrukcji murowej, 

przylegający do istniejącego budynku. Szczegóły zgodnie z częścią rysunkową.  

Nad całym budynkiem przewidziano zadaszenie w konstrukcji drewnianej z 

poddaszem nieużytkowym. W nowej części krokwie opierają się na murłatach oraz 

słupkach drewnianych.  

Dach projektowany czterospadowy kryty blachą stalową, ocynkowaną 

powlekaną.  

2.6 Opis technologii 

Budynek jest użytkowany przez dzieci z Ośrodka TPD „Helenów”. 

W rozbudowywanej części budynku mieści się będą pomieszczenia internatu. 

Przewidywana ilość użytkowników to maksymalnie 12 osób (podopiecznych).  

Obiekt służy jako internat dla podopiecznych ośrodka. W budynku oprócz 

pomieszczeń mieszkalnych znajdują się pomieszczenia dla opiekunów, sale 

rehabilitacyjne, świetlice, stołówka wraz z kuchnią oraz basen z zapleczem i 

pomieszczeniami towarzyszącymi służącymi rehabilitacji. 
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W projektowanej dobudowie przewidziano trzy pomieszczenia mieszkalne, 

dwupokojowe mieszkanie treningowe, magazyn na wózki oraz pralnie z suszarnią dla 

potrzeb mieszkańców. 

2.7 Dostęp dla niepełnosprawnych 

Budynek jest w 100% dostępny dla osób niepełnosprawnych, którzy są 

podmiotem i głównym użytkownikiem projektowanego obiektu. Istniejący budynek 

dwie windy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Przejścia nie posiadają 

progów. Projekt przewiduje dostęp dla niepełnosprawnych do wszystkich 

nowoprojektowanych pomieszczeń. Zastosowane drzwi posiadają szerokość w świetle 

minimum 90cm. Budynek w całości nie posiada barier architektonicznych. 

2.8 Elementy konstrukcyjne  

2.8.1 Fundamenty 

Fundament rozbudowy zaprojektowano jako ławy żelbetowe, zgodnie z częścią 

konstrukcyjną niniejszego opracowania. Ściany fundamentowe betonowe, 

wzmocnione wieńcami żelbetowymi. Na fragmencie, w północno-zachodniej części 

ściany żelbetowe. 

2.8.2 Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne projektuje się z pustaków ceramicznych grubości 24cm. 

Pustaki należy murować na zaprawie cementowo – wapiennej m-ki 5,0 Mpa. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych zaprojektowano w technologii lekkiej mokrej i lekkiej 

suchej – szczegóły w dalszej części opracowania.  

2.8.3 Ściany wewnętrzne  

Ściany wewnętrzne projektuje się z pustaków ceramicznych grubości 24cm oraz 

12cm.. Ścianki oddzielają pomieszczenia i pełnią funkcję nośną. Pustaki należy 

murować na zaprawie cementowo – wapiennej m-ki 5,0 Mpa.  

2.8.4 Dach 

Zaprojektowano dach czterospadowy o nachyleniu 30°. Więźba dachowa 

drewniana. Krokwie projektowane oparte na murłatach na całym obwodzie 
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projektowanej części oraz na słupkach drewnianych. Elementy drewniane więźby 

należy zabezpieczyć preparatami przeciwgrzybicznymi oraz ogniochronnymi.  

Pokrycie dachu stanowić będzie blacha stalowa, ocynkowana, powlekana w 

kolorze szarym, szczegóły w części rysunkowej, przy opisie warstw dachu. Wszystkie 

obróbki blacharskie należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w 

kolorze szarym. 

2.8.5 Kominy 

Przewiduje się kominy wentylacyjne murowane z systemowych kominowych 

pustaków z keramzytobetonu. 

2.9 Elementy wykończeniowe wewnętrzne 

2.9.1 Tynki, malowanie 

W pomieszczeniach na ścianach i sufitach, przewiduje się tynki 

cienkowarstwowe, gipsowe z gładzią. Tynki należy gruntować i malować do pełnego 

krycia (minimum 2 krotnie) farbą lateksową.  

2.9.2 Parapety wewnętrzne 

Parapety z konglomeratu marmurowego drobnoziarnistego o grubości 3cm 

i szerokości 35cm (min. 12cm poza lico ściany w stronę pomieszczenia). 

2.9.3 Posadzki 

Warstwy podposadzkowe należy przyjąć zgodnie z opisem warstw na 

rysunkach. Szlichta cementowa marki 8Mpa. Warstwa wykończeniowa posadzki 

przyjęto z wykładziny PCV oraz płytek ceramicznych. 

2.9.4 Wyposażenie łazienek 

Przewiduje się wyposażenie nowych łazienek w urządzenia sanitarne. 

Pomieszczenia należy wyposażyć w dozownik do mydła, lustro montowane do ściany, 

zawieszkę na papier toaletowy, kosz na śmieci, zasobnik na ręczniki papierowe oraz 

szczotkę do czyszczenia WC. Wszystkie elementy powinny być wysokiej jakości, 

wykonane ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się wyposażenia z tworzywa pokrytego 

białym lub srebrnym lakierem. 
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2.9.5 Stolarka okienna 

 Stolarka okienna PCV w kolorze grafitowym. Uokna≤1,1W/m
2
K. Wszystkie 

okna należy wyposażyć w nawiewniki.  

Uwaga! Przed zamówieniem okien należy dokonać szczegółowego obmiaru 

powykonawczego otworów. 

2.9.6 Stolarka drzwiowa 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń typowe, drewniane płytowe. W drzwiach, w 

których założono konieczność nawiewników, należy zastosować okrągłe otwory w 

dole drzwi. Wszystkie drzwi należy wyposażyć w odboje. 

Uwaga! Przed zamówieniem drzwi należy dokonać szczegółowego obmiaru 

powykonawczego otworów. 

2.9.7 Wentylacja  

Dla każdego pomieszczenia na zaprojektowanych przewodach wentylacyjnych 

przewiduje się montaż nasad typu „Turbowent Tulipan hybrydowy” średnicy ø150, o 

maksymalnej wydajności 197 m
3
/h. Będą on wyregulowane do wydajności niezbędnej 

dla każdego pomieszczenia. Dla uzupełnienia powietrza wywiewanego należy 

zamontować w projektowanych pomieszczeniach nawiewniki okienne. 

2.9.8 Sufit podwieszany 

Przewiduje się sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych o odporności 

ogniowej EI30 w korytarzu na parterze dobudowywanej części. 

2.10 Izolacje 

2.10.1 Docieplenie dachu 

 Projektuje się docieplenie projektowanego dachu z wełny mineralnej (λ≤0,036) 

grubości 20cm na części drewnianej, nad sufitem podwieszanym. 

2.10.2 Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą 

Docieplenie rozbudowy ze wełny mineralnej grubości 16cm (λ≤0,036). 

Przewiduje się tynk mineralny na siatce i kleju, malowany farbą silikonową. Tynk 

kasza, drobnoziarnisty – granulacja maksymalnie 1,5mm. Izolacja poniżej poziomu 

terenu ze styropianu Hydro 10cm (λ≤0,038). Styropian należy kleić do izolacji 

przeciwwodnej, bez kołkowania (aby nie przebić warstwy izolacyjnej). Styropian 
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należy wyprowadzić do styku ze ścianą ceramiczną (ok. 30cm powyżej poziomu 

terenu), dla wykonania cokołu. Izolację termiczną podziemia należy osłonić folią 

kubełkową. 

Docieplenie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Całość docieplenia 

powinna być wykonana w technologii jednej firmy, posiadającej ważną aprobatę 

techniczną. Oprócz zaleceń producenta należy również uwzględnić następujące 

punkty: 

 Należy zastosować typ łączników mechanicznych przeznaczonych do tego celu 

i dopuszczonych do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi 

ITB. Kołki stalowe w tulejach rozprężnych, typowe dla systemów dociepleń. 

Łącznik powinien zapewniać min. 6 cm kotwienia w warstwie nośnej ściany. 

Zewnętrzne części łączników (główki) powinny być przykryte tkaniną 

zbrojącą. Mocowanie łączników można wykonywać dopiero po dostatecznym 

stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. W warunkach optymalnych około 2 

dni od klejenia płyt. 

 Łączniki mechaniczne należy oprócz kleju stosować na wszystkich 

docieplanych ścianach. 

 Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich 

naroży pionowych i poziomych powinny być wykonane z blachy perforowanej 

grubości 0,5 mm. 

 Podczas prac dociepleniowych należy przestrzegać zasad ochrony środowiska, 

zwracając szczególną uwagę na eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń, takich jak np. fragmenty płyt lub pył unoszony przez wiatr. 

 Glify okienne – docieplenie płytami z wełny λ=0,036W/mK gr. 5cm. 

2.10.3 Izolacje przeciwwilgociowe 

Przewiduje się izolacje przeciwwilgociowe rozbudowy. Posadzka, zgodnie 

z opisem warstw na rysunkach, zabezpieczona 1 warstwą papy termozgrzewalnej. 

Ściany fundamentowe zabezpieczone nałożoną w dwóch warstwach emulsją 

bitumiczno – kauczukową. Przewiduje się również izolacje poziome ścian na 

wysokości około 40cm powyżej poziomu terenu. Izolacje poziome projektuje się 

z papy podkładowej na lepiku bitumicznym (niedopuszczalne jest stosowanie tzw. 

papy izolacyjnej na bazie tektury). Ławy żelbetowe i wszystkie elementy żelbetowe 
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stykające się z gruntem, należy zabezpieczyć przez malowanie emulsją bitumiczno – 

kauczukową. 

2.10.4 Dylatacje 

Między projektowaną a istniejącą częścią budynku przewidziano dylatację. 

Fundamenty należy oddylatować styropianem gr. 10cm, ściany wełną mineralną 

 gr. 27cm. Grubość dylatacji dodatkowo oznaczono w części rysunkowej.  

2.11 Charakterystyka energetyczna 

Ściana zewnętrzna projektowana 

Materiał d [m] λ [W/(m*K)] R [(m2*K)/W] 

Tynk 0,02 0,82 0,024 

Pustak ceramiczny 0,24 0,23 1,043 

Wełna mineralna 0,16 0,036 4,444 

Tynk 0,02 0,82 0,024 

  
R suma 5,537 

  
U= 0,181 

 

Zaprojektowana ściana rozbudowy wraz z dociepleniem z wełny mineralnej 

grubości 16cm, spełnia wymogi izolacyjności cieplnej przegród wymagane od 1 

stycznia 2017r. Wymagana izolacyjność zawarta w aktualnym Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynosi Uc=0,23 W/m
2
K. 

Dach 

Materiał d [m] λ [W/(m*K)] R [(m2*K)/W] 

Blacha stalowa 0,0007 50 0,00 

Papa termozgrzewalna 0,005 0,18 0,03 

Deskowanie pełne 0,025 0,13 0,19 

Wełna mineralna 0,2 0,036 5,56 

Płyty gipsowo kartonowe 0,02 0,82 0,02 

  
R suma 5,80 

  
U= 0,17 

 

Zaprojektowany dach rozbudowy wraz z dociepleniem z wełny mineralnej 

grubości 20cm, spełnia wymogi izolacyjności cieplnej przegród wymagane od 

1 stycznia 2017r. Wymagana izolacyjność zawarta w aktualnym Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynosi Uc=0,18 W/m
2
K. 
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Podłoga na gruncie 

Materiał d [m] λ [W/(m*K)] R [(m2*K)/W] 

Wykładzina PCV 0,004 0,2 0,020 

Szlichta betonowa 0,06 1 0,060 

Styropian  0,1 0,04 2,500 

Papa 0,003 0,18 0,017 

Beton podkładowy 0,1 1 0,100 

Piasek 0,3 0,4 0,750 

  

R suma 3,467 

  

U= 0,288 

Zaprojektowane podłoga na gruncie rozbudowy spełnia wymogi izolacyjności 

cieplnej przegród wymagane od 1 stycznia 2017r. Wymagana izolacyjność zawarta w 

aktualnym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynosi 

Uc=0,30 W/m
2
K. 

 

2.12 Wykończenie zewnętrzne 

2.12.1 Parapety zewnętrzne 

Projektuje się parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, 

w kolorze grafitowym. 

2.13 Przyłącza instalacyjne, instalacje wewnętrzne 

Istniejący budynek „Internatu” posiada istniejące przyłącza. W budynku 

występują instalacje wewnętrzne, są to instalacje wod-kan, C.O., oświetlenia i 

gniazdek wtyczkowych, teletechnika. Przewiduje się niewielki zakres robót 

instalacyjnych, polegających na przesunięciu istniejących podejść instalacyjnych, oraz 

podłączeniu nowych urządzeń do istniejących instalacji wewnętrznych. Niewielki 

zakres rozbudowy nie powoduje istotnej zmiany w zapotrzebowaniu na media. 

Odprowadzenie wód opadowych projektuje się, zgodnie z decyzją nr 235/09 o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na teren własny działki. 
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2.14 Założenia ochrony przeciwpożarowej 

1. Projektowany rozbudowywany budynek jest budynkiem jednopiętrowym 

niepodpiwniczonym. Jest to budynek niski.  

2. Kategoria zagrożenia ludzi: ZL II (funkcja szkolna, budynek przeznaczony przede 

wszystkim dla użytku przez osoby niepełnosprawne). Nie przewiduje się 

pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 30 osób. Nie przewiduje się 

pomieszczeń technicznych i magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego 

powyżej 500 mJ/m
2
. 

3. Klasa odporności pożarowej budynku:  

C – (Obniżono wymaganą klasę odporności pożarowej zgodnie z §212 ust. 3 

warunków technicznych, jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 

ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne – R 60. 

4. Budynek stanowi odrębną strefę pożarową (powierzchnia poniżej 200m²) 

5. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 

6. Klatka schodowa wydzielona, oddymiana 

7. Długości dojścia ewakuacyjnego nie przekraczają 10 metrów. 

8. Przejście ewakuacyjne posiadają szerokość min 1,40m. Wszystkie drzwi na 

przejęciu ewakuacyjnym posiadają minimum 0.90m w świetle po otwarciu drzwi. 

9. W obiekcie nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

 

Opracował: mgr inż. arch. Stanisław Konopiński  

upr. MA/KK/007/02 specjalność architektoniczna 
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3 Opis techniczny – konstrukcja 
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3.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy ośrodka dla dzieci 

niepełnosprawnych TPD „Helenów” – rozbudowa internatu, w Warszawie, przy ulicy 

Hafciarskiej 80/86, na działce ewidencyjnej nr 4/8 z obrębu 3-11-29 (230). Budynek 

wchodzi w skład kompleksu budynków Ośrodka dla dzieci Niepełnosprawnych 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”. Projekt polega na rozbudowie 

istniejącego budynku internatu w celu polepszenia warunków zamieszkania, dla 

obecnych użytkowników ośrodka. Projekt jest zgodny z zapisami decyzji nr 235/09 o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

3.2 Podstawa  opracowania 

 Projekt  architektoniczny 

 Inwentaryzacja budowlana 

 Uzgodnienia z inwestorem 

 Decyzja nr 235/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

3.3 Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne 

Projektowana jest rozbudowa budynku dwukondygnacyjnego 

niepodpiwniczonego, z poddaszem nieużytkowym, o konstrukcji tradycyjnej. 

Budynek posadowiony w całości na ławach fundamentowych. Ściany nadziemia 

murowane z pustaków ceramicznych. Budynek będzie miał dwie kondygnacje 

nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. Dach w konstrukcji drewnianej. 

 

3.4 Posadowienie obiektu 

Budynek projektowany posadowiony został na ławach fundamentowych 

wykonanych na warstwie betonu podkładowego. Poziom posadowienia ca 1,00 m 

poniżej poziomu terenu. 
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3.5 Opinia techniczna stanu istniejącego budynku oraz 
wpływu inwestycji na przedmiotowy budynek 

 

3.5.1 Stan istniejący – budynek parterowy 

Przedmiotowa rozbudowa znajduje się na działce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

„Helenów”. Budynek rozbudowywany jest niepodpiwniczony piętrowy, murowany. 

Dach drewniany o spadku około 3%, papą. Budynek jest w dobrym stanie 

technicznym. 

3.5.2 Zakres prac związanych z budynkiem istniejącym 

Na parterze przewiduje się wymianę drzwi wejściowych od strony zachodnie 

zgodnie z częścią rysunkową. 

 Na piętrze przewiduje się demontaż istniejącego okna oraz wybicie 

podokiennika celem wykonania otworu dla drzwi łączących istniejący budynek z 

projektowaną rozbudową. Pozostałą szerokość otworu należy zamurować. 

3.5.3 Wnioski 

Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejącą część budynku, 

główne roboty budowlane będą przebiegały poza obszarem potencjalnego wpływu na 

istniejący budynek. Projektowany zakres prac nie stwarza zagrożenia dla istniejącej 

konstrukcji. 
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3.6 Opis głównych elementów konstrukcyjnych 

3.6.1 Fundamenty 

Fundamenty projektowanej części budynku stanowią ławy fundamentowe 

żelbetowe. Ławy fundamentowe szerokości 60cm i wysokości 30 cm, z betonu 

C20/25, posadowione na warstwie betonu podkładowego C8/10, zbrojone stalą A-IIIN 

Zbrojenie ław; pręty podłużne 4 Ø12, strzemiona Ø6 co 25 cm. 

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych zakończone wieńcem 

żelbetowym 24x24 oraz na części żelbetowe. Wieniec zbrojony stalą A-IIIN, prętami 

podłużnymi 4 Ø12, strzemiona Ø6 co 25 cm. 

3.6.2 Ściany 

Ściany zewnętrzne grubości 24 cm z pustaków ceramicznych, murowane na 

zaprawie cementowo wapiennej m-ki 5,0 MPa. Ściany wewnętrzne nośne grubości 

24 cm z pustaków ceramicznych, murowane na zaprawie cementowo wapiennej m-ki 

5,0 MPa. 

3.6.3 Wieńce, nadproża 

Wieniec żelbetowy monolityczny szerokości 24cm i wysokości 33 cm z betonu 

C20/25  zbrojone stalą A-IIIN, zbrojenie prętami podłużnymi 4 Ø12, strzemiona Ø6 

co 20 cm. 

Nadproża nad drzwiami żelbetowe, prefabrykowane, typ L-19. Oparcie 

obustronne po 20cm. 

3.6.4 Dach 

Więźba dachowa drewniana. Krokwie oparte tradycyjnie na murłacie. Elementy 

drewniane więźby należy zabezpieczyć preparatami przeciwgrzybicznymi oraz 

ogniochronnymi.  

Opracował:  

inż. Dariusz Syncerz  

upr. bud.19/93 Sk-ce 
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4 Informacja do opracowania planu BIOZ 
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Informacja do opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 

a. Informacja dotyczy projektu rozbudowy ośrodka dla dzieci 

niepełnosprawnych TPD Helenów – rozbudowa Internatu, w Warszawie, 

przy ul. Hafciarskiej 80/86, dz. ew. nr 4/8 obr. 3-11-29 (230)  

b. Inwestor: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 

04-965 Warszawa 

c. Projektant: architekt Stanisław Konopiński, upr. MA/KK/007/02, 

konstruktor Dariusz Syncerz upr. 19/93 Sk-ce 

Opis 

1. Zakres robót obejmuje rozbudowę budynku internatu i zagospodarowanie działki. 

2. Teren wykonywanych robót należy wygrodzić 

3. Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia Szczegółowego Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane. 

Plan należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 roku, poz. 1126. 

4. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie rusztowań oraz 

zabezpieczenie pracowników i osób postronnych w trakcie wykonywania prac na 

wysokościach. 

5. W planie BIOZ należy uwzględnić prawidłowe zabezpieczenie pracowników w 

trakcie prac związanych ze stosowaniem farb, klejów i innych substancji 

mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia pracowników lub osób postronnych. 

6. Przy wykonywaniu prac, należy przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPMP z dnia 

28.03.72 Dz.U.Nr13 poz.93. 

7. Podczas prac rozbiórkowych i montażowych należy minimalizować uciążliwości z 

nimi związane, jak również przestrzegać zasad ochrony środowiska, zwracając 

szczególną uwagę na eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń. 

8. Podczas prac dociepleniowych należy minimalizować uciążliwości z nimi 

związane, jak również przestrzegać zasad ochrony środowiska, zwracając 

szczególną uwagę na eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń, takich jak np. fragmenty płyt lub pył styropianowy unoszony 

przez wiatr. 
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9. Należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu i montażu zbrojenia – cięcie stali, 

spawanie musi się odbywać zgodnie z przepisami BHP tj. noszenie okularów 

ochronnych, rękawic, skórzanego obuwia oraz okryć głowy (kaski), spawać należy 

przy użyciu odpowiednich masek. 

10. Maszyny i urządzenia powinny być montowane i eksploatowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz spełniać wymogi dotyczące systemu oceny zgodności. 

Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, wózków widłowych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Maszyny i 

urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 

na  terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 

ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i urządzenia techniczne, nie 

podlegające dozorowi technicznemu powinien udostępnić organom kontroli ich 

dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi. 

11. Sprzęt techniczny wyposażyć w gaśnice p.poż. przystosowane do gaszenia danego 

rodzaju pożaru i apteczki pierwszej pomocy. 

12. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 

13. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników, osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.  

14. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowaną 

przez pracodawcę.    

15. W trakcie prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia 

wypadkowe, takie jak zagrożenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy, 

pochwycenie kończyn przez napęd (brak pełnej osłony napędu), potrącenie 

pracowników częścią maszyn roboczych np.: łyżką koparki (brak wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej), porażenia prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia 

przewodów zasilających urządzenia mechaniczne), przy wykopach nad kablami 

elektrycznymi, zagrożenia od zniszczenia lub zburzenia istniejących obiektów 

(budynków) podczas pracy maszyn budowlanych. 
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16. Roboty betonowe – należy zwrócić uwagę na ubiór pracowników wykonujących te 

roboty – kaski, rękawice, wysokie obuwie zabezpieczające styczność z masami 

betonowymi i zaprawami murarskimi. Przy betonowaniu należy zwrócić uwagę na 

jakość połączeń elektrycznych i sprawdzenie stanu przewodów elektrycznych. 

17. Roboty murarskie – roboty murarskie ścian konstrukcyjnych i działowych należy 

wykonywać z odpowiednich rusztowań, sprawdzając wcześniej ich prawidłowe 

zestawienie, stabilność i wypionowanie. Używane pomosty powinny być czyste, 

odpowiedniej grubości, bez uszkodzeń mechaniczno – konstrukcyjnych. 

Rusztowania powinny być tak usytuowane, aby zapewnić łatwy dostęp do pracy 

murarzom, jak i pomocnikom podającym zaprawę. Ludzie bezwzględnie mają 

obowiązek pracy w kaskach ochronnych, powinni posiadać pasy bezpieczeństwa 

zapobiegające upadkom z wysokości, jeżeli stanowiska pracy w inny sposób nie 

zostały zabezpieczone przed upadkiem osób pracujących. 

18. Roboty dekarskie – należy zwrócić uwagę na pracę na wysokościach powyżej 5 m. 

Tu potrzebne są rusztowania, pasy bezpieczeństwa, odzież ochronna i kaski 

opisane w powyższych punktach.  

19. Należy zwrócić uwagę na wszystkie roboty transportowe – przenoszenie 

materiałów i ich wagę. Prace przy pomocy urządzeń elektrycznych powinny być 

poprzedzone sprawdzeniem urządzeń ich jakości i stanu przewodów 

elektrycznych. Przyłączenia oraz naprawę sprzętu należy powierzyć osobom 

posiadającym odpowiednie uprawnienia. 

20. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać aktualne badania lekarskie, 

stwierdzające ich zdolność do pracy oraz powinni być odpowiednio przeszkoleni 

pod względem BHP. 

21. Organizacja pracy i transportu na budowie powinna być zorganizowana w sposób 

bezpieczny dla przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego. Miejsca 

składowe materiałów winny być dostępne dla pracowników i dogodnego 

transportu materiałów. Blisko miejsca składowania materiałów powinien być 

umieszczony sprawny sprzęt ppoż. (atestowane gaśnice, koce, piasek). W 

miejscach przebywania ludzi należy umieścić informacje na temat ewakuacji w 

przypadku pożaru, a także umieścić sprzęt gaśniczy. Teren budowy powinien być 

wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
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producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic 

przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

22. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, 

wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie 

i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, 

wyziębiania lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 

23. Należy uwzględnić ewentualne kolizje podczas prowadzonych równolegle prac w 

różnych branżach.    

24. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru, pod nadzorem upoważnionego Kierownika Budowy lub 

Inspektora Nadzoru. 

 
 

Opracował: 

 mgr inż. arch. Stanisław Konopiński  

upr. MA/KK/007/02  specjalność architektoniczna 

 

 

inż. Dariusz Syncerz 

upr. 19/93 Sk-ce  specjalność konstrukcyjno – budowlana 
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5 Część rysunkowa 






























