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PROJEKT  BUDOWLANY 
 

R o z b u d o w y  h o s p i c j u m  w  K o n i n i e  o  o g r ó d  z i m o w y .  
 
 

Nazwa obiektu: Budynek hospicjum w Koninie 

Adres obiektu: 62-500 Konin,  ul. Południowa 3 

Kategoria obiektu: XI – budynek słu by zdrowia 

Jednostka ewidencyjna: 306201_1  m. Konin 

Obręb: 0003_Glinka 

Nr ewidencyjne działekŚ 421/7 

Inwestor i adres inwestora: Urząd Miejski w Koninie, pl. Wolno ci 1, 62-500 Konin 

 

 Imię i Nazwisko 
Specjalno ć i nr posiadanych 

uprawnień budowlanych 
Data 

opracowania Podpis 

Projektant  
mgr in . 
Piotr ywica 

Konstrukcyjno-budowlana 
GP.7342/18/93 

  

 

 
OSOBY  OPRACOWUJ CE  POSZCZEGÓLNE  CZ CI  PROJEKTU  BUDOWLANEGO 

Zakres opracowania Imię i Nazwisko Specjalno ć i nr posiadanych 
uprawnień budowlanych 

Data 
opracowania Podpis 

Architektura 
mgr in . arch. 

Sylwia Krygier 
Architektoniczna 
41/WPOKK/2017 

  

Konstrukcje budowlane 
mgr in . 
Piotr ywica 

Konstrukcyjno-budowlana 
GP.7342/18/93 

  

Instalacje elektryczne 
in . 
Bogdan Wróblewski 

Instalacyjno-in ynieryjna 
GT.8346/II/34/76 

  

 

 
OSOBY  SPRAWDZAJ CE  POSZCZEGÓLNE  CZ CI  PROJEKTU  BUDOWLANEGO 

Zakres sprawdzenia Imię i Nazwisko Specjalno ć i nr posiadanych 
uprawnień budowlanych 

Data 
opracowania Podpis 

Architektura 
mgr in . arch. 

Wojciech Kujawi ski 
Architektoniczna 
WP-OIA/OKK/UpB/18/2008 

  

Konstrukcje budowlane 
mgr in . 
Arkadiusz żu niczak 

Konstrukcyjno-budowlana 
WKP/BO/0149/12 

  

Instalacje elektryczne 
in . 
Zbigniew Wróblewski 

Instalacyjno-in ynieryjna 
GT.8346/II/10/76 

  

 
 

Spis zawarto ci projektu – patrz str. nr 2 
 
 



 
SPIS  ZAWARTO CI 

projektu budowlanego rozbudowy hospicjum w Koninie przy ul. Południowej  o ogród zimowy 

 

Wyszczególnienie 
Nr strony 

(nr rysunku) 

I. Dane ogólne:  
1. Strona tytułowa i zawarto ć opracowania 1 – 2 
2. O wiadczenie projektanta głównego, projektantów opracowujących i sprawdzających 3 
3. Informacja o planie BIOZ 4-5 
4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 6 

II. Projekt zagospodarowania działki 7 
1. Cz ć opisowa 

- opis techniczny do projektu zagospodarowania działki 
 

8-9 
2. Cz ć rysunkowa  

- Projekt zagospodarowania terenu 10 (rys. PB-PZ-01) 

III. Projekt architektoniczno-budowlany 11 
1. Cz ć opisowa:  

- Opis techniczny 12 – 17 
- źkspertyza techniczna stanu istniejącego budynku 18 

2. Cz ć rysunkowa:  

• inwentaryzacja:  

- Rzut parteru – stan istniejący str. 19 (rys. PB-IN-01) 

• branża architektura:  

- Rzut parteru (fragment) – stan projektowany str. 20 (rys. PB-AR-01) 
- Przekrój A-A  – stan projektowany str. 21 (rys. PB-AR-02) 
- Elewacja wschodnia i południowa  – stan projektowany str. 22 (rys. PB-AR-03) 

• branża konstrukcja:  

- Rzut ław fundamentowych  str. 23 (rys. PB-KB-01) 

• branża instalacje elektryczne:  

- Rzut parteru - instalacja elektryczna str. 24 (rys. PB-IE-01) 
- Schemat ideowy zasilania elektrycznego str. 25 (rys. PB-IE-02) 

 
IV. Uzgodnienia, opinie, inne: 

1. Kopie za wiadczeń o wpisie na listę członków wła ciwej izby samorządu 
zawodowego projektanta głównego, projektantów opracowujących i 
sprawdzających 

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie 
 
Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpo arowych na rysunkach. 

 
 

 
Str. 26 – 31 

 
Str. 32 

 
rys. PB-PZ-01, PB-AR-01 

 



 

O WIADCZźNIE  PROJEKTANTA  żŁÓWNźżO,  PROJźKTANTÓW    
OPRACOWUJ CYCH  I  SPRAWDZAJ CYCH   POSZCZźżÓLNź   

CZ CI  PROJEKTU  BUDOWLANEGO 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
o wiadczam, że projekt budowlany na: 

 
rozbudowę hospicjum w Koninie o ogród zimowy 

 
sporz dzony został zgodnie z obowi zuj cymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 
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mgr in . 
Piotr ywica 

Konstrukcyjno-budowlana 
GP.7342/18/93 

 
 

in . 
Bogdan Wróblewski 

Instalacyjno-in ynieryjna 
GT.8346/II/34/76 

 
 

Imi  i Nazwisko osoby 
sprawdzaj cej 

Specjalno ć i nr posiadanych 
uprawnie  budowlanych 

Data Podpis 

mgr in . arch. 
Wojciech Kujawi ski 

Architektoniczna 
WP-OIA/OKK/UpB/18/2008 

 
 

 mgr in . 
Arkadiusz żu niczak 

Konstrukcyjno-budowlana 
WKP/BO/0149/12 

 
 

in . 
Zbigniew Wróblewski 

Instalacyjno-in ynieryjna 
GT.8346/II/10/76 

 
 



INFORMACJA 
DOTYCZ CA  BEZPIECZź STWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

 

Nazwa obiektu budowlanego Budynek hospicjum w Koninie 

Adres obiektu 62-510 Konin, ul. Południowa 3 

Inwestor i adres inwestora 
Urząd Miejski w Koninie, 
pl. Wolności 1, 62-500 Konin 

Projektant sporz dzaj cy 
informacj  

mgr in . Piotr ywica 
62-510 Konin, ul. Kapitańska 17 

 
 

CZ Ć  OPISOWA  INFORMACJI  DOTYCZ CEJ  BEZPIECZE STWA 
I  OCHRONY  ZDROWIA 

podstawa opracowania: art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ć realizacji poszczególnych obiektów: 
Zakres robót obejmuje rozbudowę hospicjum w Koninie o ogród zimowy. 

 
2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych podlegaj cych adaptacji lub rozbiórce: 

Na przedmiotowej działce znajduje się budynek hospicjum w Koninie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
(instalacje zewnętrzne i przyłącza). Budynek ten będzie podlegał rozbudowie o ogród zimowy. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog  stwarzać zagrożenie bezpiecze stwa i 

zdrowia ludzi: 
Nie stwierdza się elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagro enie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagroże  wyst puj cych podczas realizacji robót budowlanych, 

okre laj ce skal  i rodzaje zagroże  oraz miejsce i czas ich wyst powania: 
Podczas wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagro eniaŚ 
− uderzenie i przygniecenie podczas robót rozbiórkowych [zagro enie du e], 
− upadek z wysoko ci podczas monta u konstrukcji stolarki okiennej ogrodu zimowego [zagro enie du e], 
− upadek przedmiotów z wysoko ci, mogący nastąpić we wszystkich etapach wykonywania robót [zagro enie du e], 

− uderzenie, przygniecenie elementami transportowymi i materiałami dostarczanymi na miejsce wbudowania, mogące 
nastąpić we wszystkich etapach wykonywania robót [zagro enie du e], 

− pora enie prądem elektrycznym oraz wypadek podczas pracy sprzętu budowlanego, mogące nastąpić we 
wszystkich etapach wykonywania robót [zagro enie du e], 

− materiały łatwopalne i wybuchowe np. gazy techniczne, materiały asfaltowe, smołowe i ropopochodne, 
rozpuszczalniki, farby , paliwa, smary, itp., [zagro enie du e], 

− warunki atmosferyczne np. deszcz, wiatr, nieg, mgła [zagro enie rednie]. 
Innych zagro eń wynikających z zapisu w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie 
przewiduje się. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych: 
Wykonywanie robót szczególnie niebezpiecznych tj.: 
- przy robotach rozbiórkowych, 
- przy wykonywaniu konstrukcji stolarki okiennej ogrodu zimowego, 
- przy obsłudze sprzętu budowlanego i urządzeń elektrycznych, 
wymaga przed rozpoczęciem ich wykonywania przeprowadzenia przez osobę upowa nioną (kierownika budowy lub 
inspektora bhp) instrukta u pracowników, którzy będą zatrudnieni przy wykonywaniu tych robót oraz przeprowadzenia 
szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra żospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podstawa prawna: 

• Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 



 
6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym 
zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umożliwiaj c  szybk  ewakuacj  na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagroże : 
Strefy szczególnego zagro enia nale y zabezpieczyć (odgrodzenie i oznakowanie). 
Zatrudniać na stanowiskach pracy osoby zdrowe posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dopuszczone do 
pracy na wysoko ciach. Od pracowników tych nale y wymagać korzystania ze rodków ochrony osobistej oraz 
umiejętno ci udzielenia pierwszej pomocy. Konieczne jest wyposa enie pracowników w sprzęt ochronny, odpowiednią 
odzie  roboczą, hełm przeciwuderzeniowy oraz akcesoria asekuracyjne zabezpieczające przed upadkiem z wysoko ci.  
Zwracać szczególną uwagę na osoby postronne i nie zatrudnione na tych stanowiskach. 
Nie zastawiać dróg ewakuacyjnych placu budowy sprzętem lub innymi urządzeniami i materiałami aby zapewnić 
bezpieczną i szybką komunikację i ewakuację. 
W przypadku gdy w trakcie budowy będzie wykonywany przynajmniej jeden z rodzajów robót wymienionych w § 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126), lub gdy przewidywane roboty 
budowlane będą trwały dłu ej ni  30 dni roboczych i jednocze nie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 
pracowników, lub gdy pracochłonno ć planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni, nale y opracować na 
budowie plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem zagro eń opisanych w niniejszej Informacji. 

 
 

Konin, maj 2020 r.                                                            
 
Opracował: 

 



INFORMACJA 
O  OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA  OBIEKTU 

 

 

Nazwa obiektu budowlanego Budynek hospicjum w Koninie 

Adres obiektu 62-510 Konin, ul. Południowa 1 

Inwestor i adres inwestora 
Urząd Miejski w Koninie, 
pl. Wolności 1, 62-500 Konin 

Opracował mgr in . Piotr ywica 
62-510 Konin, ul. Kapitańska 17 

 
 
 
1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano okre lenia obszaru oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania dla obiektu będącego przedmiotem inwestycji okre lono na podstawie następujących przepisów 
prawa: 
A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
B. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
C. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 
 
 

2. Zasi g obszaru oddziaływania obiektu.   
Po analizie przepisów prawa niezbędnych do okre lenia obszaru oddziaływania obiektu stwierdzono, e obszar 
oddziaływania obiektu w wyniku planowanej rozbudowy hospicjum w Koninie o ogród zimowy mie ci się w cało ci 
działce Inwestora (działka 421/7). 

 
 
Konin, maj 2020 r.                

 
OpracowałŚ 

 



OPIS  TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu 

 
 
 
 
 
 

1. Dane ogólne o przedmiocie inwestycji: 

Nazwa zadania:                       Rozbudowa hospicjum w Koninie o ogród zimowy 
Adres obiektu:                        ul Południowa 3, 62-510 Konin 
Kategoria obiektu:                 XI – budynek słu by zdrowia  
Jednostka ewidencyjna:   306201_1  M. Konin 
ObrębŚ   0003_Glinka 
Nr ewidencyjne działekŚ   421/7 
Inwestor i adres inwestora:  Urząd Miejski w Koninie, pl. Wolno ci 1, 62-500 Konin 
 

Podstawą opracowania jestŚ 
− zlecenie Zamawiającego (Inwestora) i umowa nr 8/DG/2020-8283  

− inwentaryzacja obiektu w zakresie niezbędnym do opracowania niniejszego projektu, 

− uzgodnienia funkcjonalne z Zamawiającym (Inwestorem), 

− uchwała nr 197 Rady Miasta Konina z dnia 18 wrze nia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów. 

− aktualnie obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz warunki techniczne, a w szczególno ciŚ 
• ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalno ć leczniczą, 

 
 
1.1. Dane liczbowe istniej cego obiektu: 

− kubatura brutto      7871 m3 

− powierzchnia zabudowy      870 m2 

− ilo ć kondygnacji nadziemnych     2  

− wysoko ć obiektu od poziomu terenu do kalenicy   11,4 m 

− długo ć budynku       60,31 m 

− szeroko ć budynku      16,37 m 

− podpiwniczenie        tak 
 

 

1.2. Przeznaczenie obiektu: 
 

Przeznaczenie obiektu pozostanie bez zmian – budynek hospicjum. 
 

2.   Istniej cy stan zagospodarowania działki z omówieniem przewidywanych w nim zmian. 
 

Działka będąca przedmiotem inwestycji jest działką zagospodarowaną. Znajduje się na niej budynek hospicjum, 
utwardzenia terenów w postaci parkingów, doj ć i dojazdów oraz urządzone tereny zielone. 
W odniesieniu do istniejącego zagospodarowania przewidziano: 

- rozbudowę budynku hospicjum o ogród zimowy, zlokalizowany przy wschodniej elewacji budynku. 
- doj cie utwardzone do ogrodu zimowego od istniejącego chodnika 
- wykonanie opaski wirowej wokół projektowanego ogrodu zimowego  

Projektowane zmiany ukazano na projekcie zagospodarowania terenu. 
 



3.   Projektowane  zagospodarowanie  działki  w  tym  urz dzenia  budowlane  zwi zane z obiektem, układ 
komunikacyjny , sieci uzbrojenia  terenu (z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym), ukształtowanie terenu i 
zieleni. 

 
Przewidziano wykonanie doj cia o szeroko ci 1,8 m do projektowanego ogrodu zimowego od istniejącego chodnika we 
wschodniej czę ci działki. Doj cie wykonane z kostki betonowej o formie zbli onej np. do Bruk-Bet Nostalit, w kolorze 
analogicznym do zastosowanego w istniejącym chodniku. Obrze a betonowe gr. 6,0 cm w kolorze kostki bąd  
zbli onym. Przy wyj ciu z ogrodu zimowego wykonać obrze a z palisady betonowej. Chodnik wykonać w sposób 
płynnie łączący poziom ogrodu z istniejącym chodnikiem. 
Wokół cianek fundamentowych ogrodu zimowego nale y wykonać opaskę wirową o szeroko ci 50 cm  wykończoną 
obrze em betonowym. 
Pozostałe elementy zagospodarowania pozostają bez zmian. 
 
 

4.  Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ci zagospodarowania działki budowlanej ęw granicach 
opracowania). 

 

• Powierzchnia działki objęta granicą opracowania (działka nr 421/7)   5551 m2 

• Powierzchnia istniejącej zabudowy      870 m2  

• Powierzchnia istniejących dróg, placów, parkingów, chodników, podjazdów,  itp. 1778 m2  

• Istniejąca powierzchnia biologicznie czynna     2795 m2 
 

• Powierzchnia projektowanej zabudowy      24,0 m2 

• Powierzchnia projektowanych chodników     14,6 m2 
 

• Powierzchnia zabudowy w stanie projektowanym    894,0 m2 

• Powierzchnia dróg, placów, parkingów, chodników itp. w stanie projektowanym 1792,6 m2 

• Powierzchnia biologicznie czynna w stanie projektowanym    2756,4 m2  
 

Bilans terenów w kontek cie obowi zuj cego planu miejscowego: 
 
Powierzchnia zabudowy w stanie projektowanym = 15,9 % < 40 % (maksimum) 
Powierzchnia biologicznie czynna w stanie projektowanym = 49,6 % > 40 % (minimum) 
 

5.   Dane informacyjne dotycz ce działki. 

 Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków. 

 Przedmiotowa działka znajduje się na obszarze, dla którego uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów (uchwała nr 197 Rady Miasta Konina z dnia 18 wrze nia 2019 roku). 
Działka objęta jest terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem UZ-3. Projektowana rozbudowa spełnia warunki 
postawione w planie miejscowym. 

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej na działk  

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 

7.   Zakres oddziaływania na rodowisko. 
 
Projektowana inwestycja nie powoduje ujemnego wpływu na rodowisko, higienę i zdrowie u ytkowników projektowanego 
obiektu i otoczenia. 
 
 

Konin, maj 2020 
 
 

ProjektowałŚ     Sprawdził: 
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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu budowlanego rozbudowy hospicjum w Koninie przy ul. Południowej  o ogród zimowy 

 
 
 
 
1. Dane ogólne 

Nazwa obiektu budowlanego:    Budynek hospicjum w Koninie 
Adres obiektu budowlanego:      62-510 Konin,  ul. Południowa ń 
Inwestor i adres inwestora:        Urz d Miejski w Koninie, pl. Wolno ci 1, 62-500 Konin 
 
Podstawą opracowania jestŚ 
− zlecenie Zamawiającego (Inwestora) i umowa nr 8/DG/2020-8283  

− inwentaryzacja obiektu w zakresie niezbędnym do opracowania niniejszego projektu, 

− uzgodnienia funkcjonalne z Zamawiającym (Inwestorem), 

− uchwała nr 197 Rady Miasta Konina z dnia 18 wrze nia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów. 

− aktualnie obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz warunki techniczne, a w szczególno ciŚ 
• ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalno ć leczniczą, 

 
 
 
2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Przeznaczenie i program u ytkowy istniejącej czę ci budynku pozostaje bez zmian. Projektowany ogród zimowy (proj. 
pom. nr 35b)  zostanie połączony funkcjonalnie z pomieszczeniami pokoju dziennego (pom. nr 35) oraz jadalni (pom. nr 
35a) i będzie słu ył podopiecznym hospicjum jako przestrzeń rekreacji. 
 
 

3. Charakterystyczne parametry techniczne  obiektu  
 
Dane przed rozbudow : 
- powierzchnia u ytkowa ………………………………………………….…………..……………….. 1409,95 m2 
- kubatura brutto …………....…………………………………………….…………………………….. 7871,00 m3 

 
Dane projektowanej rozbudowy 
- powierzchnia u ytkowa ………………………………………………….…………..……………….. 22.89 m2 
- kubatura brutto …………....…………………………………………….…………………………….. 62,60 m3 

 
Dane po rozbudowie: 
- powierzchnia u ytkowa ………………………………………………….…………..……………….. 1432,84 m3 
- kubatura brutto …………....…………………………………………….…………………………….. 7933,60 m3 

 
UWAGA:  Kubaturę i powierzchnię obiektu obliczono zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 9836:1997 
 
 

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
W wyniku planowanej przebudowy funkcja obiektu nie ulegnie zmianie. Niewielkiej zmianie ulegnie z kolei forma 
architektoniczna, gdzie na elewacji południowej pojawi się przeszklenie ogrodu zimowego o wymiarach rzutu 4,0 x 6,0 
m i wysoko ci do 3,62 m. 
 
 

5. Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczaj cej zabudowy 
Projektowana przebudowa nie zmienia sposobu dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy .  
 



6. Sposób spełnienia wymagań o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
1. Nośność i stateczność konstrukcji budynku zapewniono poprzez zaprojektowanie jej zgodnie z obowiązującymi 

normami, w sposób zapewniający spełnienie warunków bezpieczeństwa zarówno w trakcie budowy jak i 
eksploatacji w przewidywanym okresie uŜytkowania. 

2. Spełnienie bezpieczeństwa poŜarowego budynku zapewniono poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnie z 
wymaganiami stawianymi budynkom o danej klasie odporności ogniowej. 

3. Spełnienie wymagań dotyczących higieny, zdrowia i środowiska zapewniono poprzez zastosowanie rozwiązań 
stwarzających odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne dla osób uŜytkujących obiekt (zaprojektowano 
odpowiednią ilości urządzeń sanitarnych i wentylacyjnych, przewidziano izolacje przeciwwilgociowe chroniące 
przegrody budowlane przed zawilgoceniem) oraz ochrony środowiska (segregacja odpadów, ścieki bytowe 
odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej). 

4. Projektowany budynek spełnia warunki bezpieczeństwa uŜytkowania poprzez zastosowanie rozwiązań, które nie 
stwarzają niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w uŜytkowaniu i eksploatacji (np. poślizgnięcia, upadku, 
zderzenia, oparzenia, poraŜenia prądem elektrycznym, obraŜenia w wyniku eksplozji lub włamania). 

5. Budynek nie będzie naraŜony na nadmierny hałas oraz nie będzie emitował hałasu przewyŜszającego poziom 
stanowiący zagroŜenie dla zdrowia osób znajdujących się w obiekcie i w otoczeniu obiektu. 

6. Oszczędność energii gwarantuje zaprojektowanie instalacji grzewczych, chłodzących, oświetleniowych i 
wentylacyjnych o niskim zuŜyciu energii wymaganej do ich uŜytkowania. Właściwą izolacyjność cieplną przegród 
budowlanych zapewnia uŜycie odpowiednich materiałów izolacyjnych. 

7. Zapewniono zrównowaŜone wykorzystanie zasobów naturalnych poprzez zastosowanie materiałów o odpowiedniej 
trwałości, przyjaznych środowisku, moŜliwych do ponownego wykorzystania lub recyklingu po rozbiórce. 

8. Zapewniono właściwe warunki uŜytkowe obiektu poprzez zaopatrzenie w wodę (istniejące przyłącze 
wodociągowe), energię elektryczną (istniejące przyłącze elektroenergetyczne), energię cieplną (istniejący węzeł 
ciepłowniczy) i odprowadzenie nieczystości ciekłych do sieci kanalizacji sanitarnej (istniejące przyłącze). 
Odprowadzenie wód opadowych z dachu i terenów utwardzonych nie ulegnie zmianie (wody opadowe 
odprowadzane są do sieci kanalizacji deszczowej). Odpady komunalne będą selektywnie składowane i wywoŜone 
na składowisko odpadów zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami. 

9. Projektowana rozbudowa uwzględnia moŜliwość przeprowadzania kontroli i ewentualnych napraw, 
zapewniających utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu. Urządzenia techniczne budynku znajdują się 
w miejscach łatwo dostępnych. 

10. Przyjęty w budynku układ funkcjonalno7uŜytkowy jest zgodny z zasadami ergonomii i zapewnia spełnienie 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.  

11. Usytuowanie budynku na działce zapewnia odpowiednie oświetlenie i nasłonecznienie pomieszczeń. 
12. Obiekt ma zapewniony dostęp do drogi publicznej istniejącym wjazdem. 
13. Spełnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy naleŜy zapewnić 

w oparciu o załączoną do projektu informację BIOZ, będącą podstawą do sporządzenia planu BIOZ. 
 

 
7. Układ konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), załoŜenia do obliczeń 

konstrukcji, w tym dotyczące obciąŜeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń  
Układ konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian. 

 

 
8. Kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób posadowienia 

Projektowana ślusarka aluminiowa ogrodu wsparta będzie na ścianie fundamentowej opartej na ławie Ŝelbetowej. 
Posadowienie bezpośrednie. Warunki proste. 

 

 
9. Rozwiązania konstrukcyjno,materiałowe projektowanej rozbudowy 

 
9.1 Powiększenie obiektu o ogród zimowy nastąpi w wyniku rozbudowy oraz połączenia przestrzeni. Istniejące okna 

zewnętrzne w pom jadalni i pokoju dziennego zostaną rozebrane wraz z murkiem podparapetowym. W wyniku 
rozbiórki powstanie przejście do ogrodu. 

 
9.2  Fundamenty 

Ławy fundamentowe Ŝelbetowe, o przekroju 40 x 40 cm z betonu C25/30 W8 na podkładzie z podbetonu c8/10. 
Pręty zbrojeniowe – 4 x Φ 12 ze strzemionami 6 mm co 30 cm. Stal klasy B500B. Otulina betonu 50 mm. W 
przypadku, gdy ława ściany podłuŜnej budynku istniejącego będzie znajdowała się niŜej niŜ załoŜony poziom 
posadowienia ( 70.90 m) wykonać ławę schodkową do niŜszego poziomu. 
Z uwagi na przechodzące pod bryłą rozbudowy dwa przyłącza deszczowe 7 bezpośrednio pod ławami naleŜy 
wykonać odcinki rur ochronnych długości 1,0 m o średnicy 300 mm. 

 
9.3  Ściany fundamentowe 



Ścianki fundamentowe pod ogród zimowy wykonane z bloczków betonowych B20 o gr. 25,0 cm na zaprawie cem�
wap. Marki 5 MPa. 

 
9.4  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

Ściany fundamentowe zabezpieczone zewnętrzną izolacją powłokową. Posadzka na gruncie – izolacja w formie 
papy termozgrzewalnej. 

 
9.5  Izolacja termiczna 

Przewidziano wykonanie izolacji termicznej na ściankach fundamentowych pod konstrukcję przeszklenia ogrodu 
zimowego ze styroduru o gr. 10cm. Podłogę w projektowanym ogrodzie zimowym zaizolowano styropianem typu 
„podłoga” o gr. 15,0 cm. 

 
9.6  Okładziny wewnętrzne i sufity podwieszone 

Na fragmentach ścian wymagających uzupełnień po prowadzonych pracach (i.in. po obniŜeniu otworów okiennych w 
pom. 35 i 35a) od wewnątrz pomieszczeń naleŜy wykonać tynk cementowo�wapienny kat. III, mniejsze ubytki 
uzupełnić gipsem. Ściany w miejscach napraw pomalować na kolor zgodny z zastosowanym obecnie 
w pomieszczeniu. Do odnowienia poprzez malowanie takŜe ściana zewnętrzna będąca wewnątrz ogrodu. 

 
9.7  Podłogi i posadzki 

Przewidziano wykonanie posadzek w ogrodzie zimowym łatwych w utrzymaniu czystości np. z płytek gresowych 60 x 
60 cm z cokolikiem przypodłogowym wysokości min. 10,0 cm. Płytki wykonać takŜe na powierzchni zajętej po 
murkach podparapetowych. 

 
9.8  Stolarka i ślusarka okienna oraz drzwiowa 

Projektowany ogród zimowy przewidziano z profili aluminiowych, ciepłych, w kolorze zielonym � system FLANDRIA 
lub równowaŜny. Konstrukcja dachu � system Variant. Pokrycie dachu � szyby hartowane i bezpieczne zespolone. 
Rynny i rury spustowe systemowe. Ściany boczne wyposaŜone będą w drzwi odskokowo�przesuwne od strony 
północnej oraz dwa skrzydła okienne uchylno�rozwierane od strony południowej. Ślusarka pionowa powinna 
posiadać szkło bezpieczne P2 od wewnątrz. Współczynniki przenikania ciepła, uwzględniające poprawki ze względu 
na mostki cieplne i nieszczelności, nie większe niŜ: dla okien U<Umax=1,10 W/(m2K), dla drzwi U<Umax=1,50 W/(m2K). 
Ślusarka ogrodu zimowego wyposaŜona w nawiewniki higrosterowane � po jednym na kaŜdym skrzydle okiennym od 
strony południowej i dwa we wschodnim przeszkleniu. 

 
9.9  Roboty elewacyjne i zewnętrzne 

Na projektowanej izolacji termicznej ścian fundamentowych naleŜy wykonać cokół z płytek elewacyjnych w kolorze 
Ŝółtym (kolorystyka zgodna z kolorystyką ścian istniejących). Wokół ogrodu opaska Ŝwirowa szerokości 50 cm. 

 
 

10. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 
Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście z poziomu terenu, windy, miejsca postojowe, 
pomieszczenia WC). Planowana rozbudowa nie zmienia warunków niezbędnych do zapewnienia moŜliwości 
korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne. Z ogrodu zapewniono wyjście dodatkowe na zewnątrz bez progu. 

 
 

11. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŜenia budowlano instalacyjnego 
 

11.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Nie przewiduje się zmian. 

 
11.2. Instalacja wodociągowa  

Nie przewiduje się zmian. 
 

11.3. Instalacja centralnego ogrzewania 
W ramach rozbudowy przewiduje się demontaŜ grzejników spod okien w pomieszczeniach 35 i 35a i ich 
przeniesienie na ściany podłuŜne w tych pomieszczeniach. 
W ramach rozbudowy przewiduje się montaŜ ogrzewania podłogowego w ogrodzie zimowym w postaci 
elektrycznych mat grzejnych. 

 
11.4. Instalacja wentylacji 

Wentylacja grawitacyjna bez zmian – wyciąg kominami wentylacyjnymi, nawiew poprzez nawiewniki okienne ( 4 
szt.) 

 
11.5. Instalacja elektryczna  

Zakres projektowanej instalacji elektrycznej 
 

Dla projektowanej rozbudowy o ogród zimowy istniejącego budynku hospicjum, projekt obejmuje n/w instalację 
elektryczną wraz z jej zasilaniem: 



- rozdzielnicę "ź- Zimowy" wyłącznie dla proj. rozbudowy,  
- instalację o wietlenia proj. rozbudowy, 
- instalację zasilań drzwi rozsuwanych i rolet dachowych, 
- instalację gniazd wtyczkowych 230V potrzeb ogólnych,  
- instalację ogrzewania elektrycznego proj. rozbudowy, 
- instalacji ochrony od pora eń prądem elektrycznym. 
  
Wykonanie 
Rozplanowanie i dane projektowanej instalacji elektrycznej wg rysunków nr PB-IE-01 i PB-IE-02. Zasilanie 
projektowanej rozdzielnicy wykonać z najbli szej istniejącej w komunikacji rozdzielnicy "ź-Parter" posiadającej 
wystarczającą rezerwę mocy dla proj. pomieszczenia ogrodu zimowego, odrębną LZ typu YDY o 5x4mm² p/t lub w 
LN n/t. 
Instalacja elektryczna  w proj. rozbudowie zaprojektowana została jako podtynkowa (na istniejącej cianie) przy 
pomocy przewodów YDYp o z izolacją na napięcie 750 V. Dla o wietlenia i zasilań gniazdek wtyczkowych 230V, 
drzwi rozsuwanych i rolet dachowych przyjęto przewody o przekroju 1,5 mm2, a dla zasilania ogrzewania 
podłogowego matami grzejnymi 2,5 mm2. Osprzęt p/t w izolacyjnych obudowach szczelny. żniazda montować na 
wys. 0,3 m, a wyłączniki instalować na  wys. 1,4 m od podłogi lub wg wskazań u ytkownika  
Dla o wietlenia przyjęto kinkiety wg doboru u ytkownika. Dla elektrycznego ogrzewania podłogowego przyjęto 
180W/m² powierzchni pomieszczenia. Monta  tego ogrzewania wg instrukcji producenta. W projektowanej 
rozdzielnicy w razie potrzeb istnieje pełna mo liwo ć dodatkowego jego sterowania przez zabudowę dodatkowego 
programatora. 
Instalację wykonać bez górnych puszek rozgałę nych - połączenia w pogłębionych puszkach osprzętowych oraz 
przelotowo w zaciskach opraw wykonywać poprzez zaciski sprę ynujące np. WAżO lub rubowe.  
 
Ochrona od pora eń prądem elektrycznym. 
Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpo rednim)Ś izolacja robocza i obudowy o stopniu ochrony co najmniej 
IP 44. Ochrona dodatkowa (przed dotykiem po rednim)Ś tak jak dotychczasowa -szybkie wyłączenie zasilania 
realizowane przez urządzenia przetę eniowe tj. wyłączniki nadprądowe płaskie i ró nicowo-prądowe lub 
stosowanie urządzeń z izolacją II klasy ochronno ci  
W projektowanej nowej instalacji w ka dym z obwodów obok ył roboczychŚ fazowej „L” i neutralnej (niebieskiej) 
„N”, prowadzić dodatkową 3-cią yłą ochronną „Pź” o zielono- ółtej barwie izolacji. yłę tę przyłączyć do bolca 
gniazdka wtyczkowego lub metalowego korpusu (obudowy) osprzętu, aparatów, silników, oprawy (przy oprawach 
porcelanowych lub w cało ci z tworzywa izolacyjnego stanowić ona będzie rezerwę). 
 
Uwagi końcowe 
Prace monta owe wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami budowy ze cisłym przestrzeganiem 
zasad i przepisów BHP.  
Wszystkie zabudowywane materiały (aparatura, osprzęt, przewody, oprawy, itp.) powinny być oznakowane 
znakiem „Cź” , z załączeniem do odbioru końcowego robót stosownych certyfikatów lub atestów – deklaracji 
zgodno ci 
Prace w pobli u napięcia wykonywać ręcznie ze szczególną ostro no ciąŚ w stanie bez napięciowym po 
dopuszczeniu do prac przez u ytkownika. 
Przed oddaniem instalacji w u ytkowanie przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji wszystkich zabudowanych 
przewodów, jak i sprawdzenia skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej (szybkie wyłączenie), potwierdzone 
odpowiednimi protokołami. Protokoły z pomiarów i badań  przekazać u ytkownikowi ( inwestorowi ). Badania 
wykonać zgodnie z normą PN–HD 60364-6 ”Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Czę ć 6Ś Sprawdzanie”. 
 

12. Charakterystyka energetyczna obiektu 
Projektowana przebudowa nie zmienia charakterystyki energetycznej obiektu.  

 
13. Charakterystyka ekologiczna budynku 
 

13.1. Zaopatrzenie w wod  i odprowadzenie cieków  
Bez mian 
 

13.2. Emisja zanieczyszcze  gazowych  
Nie dotyczy 
 

13.3. Wytwarzanie odpadów stałych  
 Bez mian 

 
13.1. Wła ciwo ci akustyczne oraz emisja drga  i promieniowania 



W czę ci budynku objętej przebudową nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu, drgań i 
promieniowania. 
 

13.2. Wpływ obiektu na drzewostan, gleb  oraz wody przypowierzchniowe i podziemne  
Obiekt nie powoduje ujemnego wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi w tym gleby oraz wody 
przypowierzchniowe i podziemne.  

 
 

14. Analiza możliwo ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 
energi  i ciepło 
Po sprawdzeniu istnienia mo liwo ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 
zaopatrzenia w energię i ciepło stwierdzono, e dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie są dostępne 
techniczne, rodowiskowe i ekonomiczne mo liwo ci racjonalnego wykorzystania ww. systemów, do których zalicza 
się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze ródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie 
lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególno ci opierające się całkowicie lub czę ciowo ma energii ze ródeł 
odnawialnych w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, w związku z czym przeprowadzanie 
niniejszej analizy staje się bezpodstawne.  
 
 

15. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 

Projektowana rozbudowa nie zmienia warunków ochrony przeciwpo arowej w istniejącym budynku. Poni ej opis 
warunków ochrony przeciwpo arowej w istniejącym obiekcie. 
 
 

15.1 Powierzchnia, kubatura, wysoko ć i liczba kondygnacji (dane uzyskane od Inwestora z protokołu ustaleń 
kontrolno-rozpoznawczych): 
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym. W piwnicy budynku 
znajdują się następujące pomieszczeniaŚ węzeł cieplny, archiwum, pomieszczenie gospodarcze i magazynowe. 
Na parterze znajduje się hospicjum (kaplica, trzy pokoje 4-osobowe, jeden pokój 2-osobowy, jeden pokój 1-
osobowy, kuchnia, jadalnia, pokój dzienny, pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty, pomieszczenia zaplecza, 
szatnie, pomieszczenia magazynowe, promorte). Na parterze znajduje się 15 łó ek. 
Na piętrze znajduje się zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy cztery pokoje 4-osobowe, jeden pokój 2-osobowy, jeden 
pokój 1-osobowy, jadalnia, kuchnia, sanitariaty, gabinety zabiegowe i lekarskie, pom. biurowe). Na piętrze znajduje 
się 19 łó ek. 
 
Dane techniczne po rozbudowie: 

Powierzchnia zabudowy – 894,0 m2 

Długo ć/szeroko ć budynku – 60,31 / 16,37 [m] 

Wysoko ć budynku – 11,4 m 

Powierzchnia u ytkowa budynku – 1432,84 m3 

Kubatura budynku – 7933,60 m3 

 
15.2 Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych 

Bez zmian. 
 

15.3 Przewidywana g sto ć obci enia ogniowego 
Rozbudowywana czę ć budynku znajduje się w strefie po arowej, dla której nie okre la się gęsto ci obcią enia 
ogniowego.  
 

15.4 Kategoria zagro enia ludzi 
Budynek zalicza się do kategorii zagro enia ludzi ZLII. Kategoria ta w wyniku rozbudowy nie ulegnie zmianie. 
 

15.5 Ocena zagro enia wybuchem 
Zagro enie wybuchem nie występuje. 
 

15.6 Podział obiektu na strefy po arowe 
Budynek stanowi jedną strefę po arową. 
 

15.7 Klasa odporno ci pożarowej budynku oraz klasa odporno ci ogniowej i stopie  rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych 



żłówne elementy konstrukcyjne obiektów zakwalifikowanych do  ZL II w grupie budynków redniowysokich 
powinny spełniać wymagania klasy „B” odporno ci po arowej budynków.  
źlementy konstrukcyjne w klasie „B” odporno ci po arowej powinny spełniać następujące wymogiŚ 
− główna konstrukcja no na – R 120, 

− konstrukcja dachu – R 30, 

− strop – REI 60, 

− ciana zewnętrzna - EI 60 ( oi ), 

− ciana wewnętrzna – EI 30, 

− przekrycie dachu – RE 30. 
W elementy budowlane wykorzystywane w trakcie rozbudowy wykonane zostaną z materiałów 
nierozprzestrzeniających ognia. 
 

15.8 Warunki ewakuacji 
Warunki ewakuacji w budynku hospicjum w ramach planowanej rozbudowy nie ulegną zmianie.  
Ewakuacja z parteru budynku zapewniona jest poprzez 4 wyj cia ewakuacyjne, z czego dwa wyj cia prowadzą 
bezpo rednio z klatek schodowych, jedno wyj cie prowadzi z zaplecza kuchennego oraz jedno z pomieszczenia 
promorte. 
źwakuacja z piętra budynku zapewniona jest poprzez dwie obudowane, zamykane drzwiami w klasie EI 60 
odporno ci ogniowej i oddymiane klatki schodowe na parter i dalej na zewnątrz budynku. 
Korytarz na parterze i piętrze budynku podzielony cianą w klasie RźI 120 odporno ci ogniowej oraz drzwiami 
w klasie źI 60 odporno ci ogniowej. 
 

15.9 Zabezpieczenie przeciwpo arowe instalacji u ytkowych 
Bez zmian. 
 

15.10 Dobór urz dze  przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym 
Pozostaje bez zmian. 
Budynek wyposa ony jest w system sygnalizacji po arowej uruchamiany na dwa sposoby: poprzez wykrycie 
po aru przez czujkę lub wci nięcie przycisku ROP. Ponadto w budynku zamontowane są 4 hydranty wewnętrzne 
25 mm z wę ami półsztywnymi, po dwie sztuki na ka dej kondygnacji, przeciwpo arowy wyłącznik prądu przy 
wej ciu głównym do budynku oraz instalacja o wietlenia ewakuacyjnego. 
Klatki schodowe są wyposa one w system oddymiania. Klatki szczelne, obudowane drzwiami EI 60. Oddymianie 
przewidziano poprzez wentylatory oddymiające, napowietrzanie tak e poprzez wentylatory. System uruchamiany 
na dwa sposoby, sterowany poprze SSP. 
 

15.11 Wyposa enie w ga nic  
Pozostaje bez zmian. Obecnie obiekt wyposa ony jest w 10 sztuk ga nic proszkowych. 

 
15.12 Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia pożaru 

Pozostaje bez zmian. 
Istniejącymi hydrantami zewnętrznymi – nadziemnym w odległo ci ok. 15m od obiektu, po drugiej stronie ul. 
Południowej oraz podziemnym w odległo ci ok. 60 m od obiektu – przy wje dzie do DPS-u. 
 

15.13 Dojazdy pożarowe 
Pozostają bez zmian. 
Dojazd po arowy do budynku zapewniony jest poprzez wjazd z ul. Południowej. Zapewniono połączenie głównego 
wyj cia z budynku z drogą po arową doj ciem o szeroko ci przekraczającej 1,5 m i długo ci nie przekraczającej 
30 m. 

 
16. Uwagi ko cowe 

Wszystkie roboty nale y wykonać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlano – monta owych”, przepisami bhp, normami i sztuką budowlaną.  
Występujące w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktów nale y traktować jako rozwiązanie przykładowe 
– dopuszcza się stosowanie produktów innych producentów, przy czym parametry tych produktów powinny być nie 
gorsze ni  parametry produktów referencyjnych. 

 
Konin, maj 2020 r. 

 
 
 

OpracowałŚ     SprawdziłŚ 



 
 
 

źKSPźRTYZA TźCHNICZNA STANU ISTNIźJ CźżO BUDYNKU 
 
 
 
 
Dane ogólne o budynku 

Nazwa obiektu:                       Hospicjum 
Adres obiektu:                        ul Południowa 3, 62-510 Konin 
Kategoria obiektu:                 XI – budynek słu by zdrowia  
Jednostka ewidencyjna:   306201_1  M. Konin 
ObrębŚ   0003_Glinka 
Nr ewidencyjne działekŚ   421/7 

 
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku jako załącznik do projektu rozbudowy budynku hospicjum w 
Koninie o ogród zimowy. 
 
Obiekt podlegający przebudowie jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czę ciowo podpiwniczony  
Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowlane budynek nale y do XI kategorii obiektów budowlanych.  
 
Stan techniczny budynku – dobry. ciany zewnętrzne murowane – brak spękań i zarysowań. Siany wewnętrzne i stropy 
prefabrykowane, elbetowe – stan dobry. Dach płaski dwuspadowy, pokryty papą– stan dobry. Tynki zewnętrzne i 
wewnętrzne – stan dobry. Posadzki ceramiczne – stan dobry, podłogi z wykładziny PCV – stan dobry. Stolarka okienna z 
PCV, drzwi typowe płycinowe oraz z profili aluminiowych – stan  dobry. 
 
Budynek nie stwarza niebezpieczeństwa pod względem po arowym i ochrony zdrowia. 
 
Roboty budowlane polegają na rozbudowie budynku o ogród zimowy, doprowadzeniu doj cia z istniejącego chodnika do 
ogrodu zimowego oraz obni enie otworów okiennych w celu wykonania w ich miejscach wej cia do ogrodu z istniejącej 
czę ci budynku. 
 
 
 
 

OpracowałŚ 
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