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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:

2.1 Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki i ukształtowania terenu

1 Przedmiot inwestycji

2 Istniejący stan zagospodarowania działki  

3 Projektowane zagospodarowanie działki  

4 Zestawienie powierzchni  

5 Informacja o strefie ochrony konserwatorskiej

6 Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 

7 Informacje o zagrożeniach dla środowiska

2.2     Część rysunkowa:

Nr rys.       Tytuł skala

1 Zagospodarowanie działki 1:500

2.1.      Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki i ukształtowania terenu

1 Przedmiot inwestycji: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sali zajęć w Żłobku Miejskim

2 Stan istniejący:

Nieruchomość  w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 79e (dz. 2/44) jest zabudowana budynkiem 

Żłobka Miejskiego, oddanym na użytkowanie. Do posesji są doprowadzone przyłącza. Na 

nieruchomość wykonany jest wjazd. Posesja jest ogrodzona.

3  Stan projektowany:

Nie projektuje się zmian w zakresie zagospodarowania działki.

4     Nie dotyczy – powierzchnie bez zmian

5     Informacja o strefie ochrony konserwatorskiej

Nieruchomość nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie ochrony kompozycji 

przestrzennej, inwestycja nie podlega uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi.

6 Nieruchomość nie znajduje się w strefie wpływów i zagrożeń eksploatacji górniczej.

7 Informacja o zagrożeniach dla środowiska:

Inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska i nie oddziałuje na nie negatywnie.
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3. Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola

3.1. Część opisowa

1) Dane ogólne:

a Podstawa opracowania.

b Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.

Zestawienie powierzchni.

c Charakterystyka formy architektonicznej.

d Charakterystyka układu konstrukcyjnego obiektu.

e Charakterystyczne parametry techniczne.

f Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia  budowlano-instalacyjnego.

g Informacja o wpływie obiektu na środowisko.

h Ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej.

i Zagadnienia bhp i wymagań higienicznosanitarnych.

j Opis prac adaptacyjnych.

3.2. Część rysunkowa

Nr rys.                   Tytuł                 Skala

      

    2                       Rzut parteru                         1:100

    3                       Rzut piętra                                                                   1:100

    4                       Rzut adaptowanych pomieszczeń - inwentaryzacja        1:50

    5                       Rzut adaptowanych pomieszczeń – adaptacja                  1:50

3.1. Opis projektu adaptacji pomieszczeń  na potrzeby przedszkola

1) Dane ogólne:

a Podstawa opracowania:

- założenia programowo-przestrzenne przedstawione przez inwestora

- projekt budowlany z roku 1978 „Typowy Żłobek na 75 miejsc. Technologia uprzemysłowiona Z-

11/68  nr 28

- inwentaryzacja własna

- opinia Pracowni Planowania, o zgodności inwestycji z planem zagospodarowania 

b Przeznaczenie i program użytkowy:

Adaptowane są pomieszczenia pralni na piętrze budynku. Pomieszczenia przeznaczone będą na salę zajęć 

dla grupy niemowlęcej od 20-go tygodnia do 1-go roku życia. Ilość dzieci w grupie – 10. Na salę zajęć 
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będą się składać: miejsce przyjmowania/odbierania niemowląt, wydzielone miejsce do karmienia, łazienka 

przystosowana do czynności higienicznych niemowląt  oraz centralna część bawialna z wydzieloną częścią 

kołysek.

Zestawienie powierzchni adaptowanych

NR POM. NAZWA POM. POW. [m²]

0.01 Pomieszczenie 1 24,07

0.02 łazienka 2,58

0.03 Pomieszczenie 2 31,83

RAZEM POW. UŻYTKOWA 58,48

Powierzchnia użytkowa po adaptacji: Bez zmian

c .   Charakterystyka formy architektonicznej: Bez zmian

d.    Charakterystyka układu konstrukcyjnego budynku: Bez zmian

e.    Charakterystyczne parametry techniczne: Bez zmian

f.    Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego:

Bez zmian

g.    Informacja o wpływie obiektu na środowisko:

Nie występuje negatywny wpływ obiektu na środowisko.

h.    Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

1. Budynek z uwagi na przebywanie w nim dzieci w wieku do 3 lat zaliczony jest

do kategorii zagrożenia  ludzi ZL II.

2. Zastosowane elementy konstrukcyjne budynku spełniają wymagania klasy„C” odporności pożarowej. 

3. Wszystkie elementy budowlane posiadają parametr NRO (nie rozprzestrzeniające

ognia).

4. W decyzji znak MZ-5580/48/09 z dnia 20.05.2009 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

nakazał:

- zastosować rozwiązania techniczno budowlane eliminujące zagrożenie życia

ludzkiego z tytułu braku urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do

usuwania dymu z klatek schodowych występujących w budynku żłobka,

- usunąć boazerię drewnianą znajdującą się w hollu I piętra oraz klatce schodowej

głównej, co zostało zrealizowane.

5. Biorąc po uwagę zalecenia KM PSP zaprojektowano i wykonano wydzielenie drzwiami

przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIC60 (z samoza-mykaczem) części zaplecza od hollu w

poziomie I piętra, bez konieczności zabezpieczenia przed zadymieniem drugiej klatki schodowej. Takie

rozwiązanie pozwala przyjąć, że na piętrze będzie możliwość ewakuacji do innej strefy pożarowej.
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Dodatkowo zaprojektowano wydzielenie drugiej /szczytowej/ klatki schodowej od części zaplecza ścianką

murowaną gr. 12 cm wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EIC30 z

samozamykaczem.

Ponadto w obszarze drugiej klatki schodowej wymieniono drzwi do pomieszczenia wentylatornii na I

piętrze na drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 oraz trzech skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń

zlokalizowanych na parterze,

w obrębie klatki schodowej, na drzwi o klasie odporności ogniowej EI30.

Działanie to pozwoliło na utworzenie nowej, bezpiecznej strefy pożarowej, jaką jest

wydzielona klatka schodowa. Klatkę tę wyposażono w samoczynne urządzenie oddymiające t.j. okno

oddymiające uruchamiane detektorem dymu.

6. Obiekt jest wyposażony w oświetlenie ewakuacyjne oraz oznakowanie warunków

ewakuacji. 

7. Budynek jest wyposażony w gaśnice proszkowe ABC 4kg na każdej kondygnacji oraz gaśnicę specjalną

2 kg na zabezpieczenie kuchni.

8. W budynku znajdują się hydranty wewnętrzne 25.

9. Zaopatrzenie w wodę zapewnia miejska sieć wodociągowa z hydrantem 

o wydajności 10 l/s, w odległości do 75 m od żłobka.

10. Droga pożarowa jest połączona z wyjściem ewakuacyjnym odpowiednim chodnikiem.

11. Obecnie projektuje się zmianę przeznaczenia pomieszczenia zlokalizowanego na piętrze na salę dla

dzieci, w której będzie do 10 miejsc. Po tej zmianie na piętrze przebywać będzie około 35 dzieci. Dla

zapewnienia właściwych warunków ewakuacji oraz ochrony dróg ewakuacji poziomej przyjęto:

- Zamknięcie adaptowanego pomieszczenia od strony korytarza drzwiami EIC 30, 

- Zastosowanie rolety / kurtyny pożarowej / o klasie EIS 60, zamykającej szyb  

   windowy na poziomie piętra,

- zamknięcie drzwiami EI 30 rozdzielni elektrycznej na korytarz piętra. 

12. Zastosowane rozwiązania zapewnią właściwe warunki ewakuacji a procedury  

   ewakuacyjne muszą być znane personelowi żłobka i określone w instrukcji  

   bezpieczeństwa pożarowego.  

i.   Zagadnienia bhp i ergonomii oraz wymagań sanitarnohigienicznych:

Adaptacja pomieszczeń pralni na potrzeby sali zajęć w Żłobku Miejskim

Pracownicy:  Dodatkowo zostaną zatrudnione dwie pracownice, które będą korzystały z istniejących w 

budynku Żłobka zaplecza socjalnego i higieniczno-sanitarnego dla personelu.

Profil działalności: oświatowa

Zakład pracy nie jest zakładem pracy chronionej.

Posadzki pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyłożone materiałem gładkim, twardym, nienasiąkliwym i 

łatwozmywalnym - gres lub terakota. Podłogi  zastosować jako antypoślizgowe. Ściany pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych  wykonane do pełnej wysokości, zaś do wysokości 2,00 m wyłożone glazurą.  C
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 W drzwiach do pomieszczeń sanitarnohigienicznych wykonać kratki nawiewne o przekroju sumarycznym 

0,022 m2.

Temperatury w pomieszczeniach sanitarnych powinny wynosić 20 °, w pozostałych pomieszczeniach 

również 20 °C.

Powierzchnia pomieszczeń pracy zgodna z wymogami bhp: > 2 m2  wolnej powierzchni na pracownika, > 

15 m3 wolnej kubatury na osobę.  

Wszystkie okna wyposażone mają być w mechanizmy umożliwiające ich otwieranie z powierzchni podłogi.

Instalacja elektryczna wykonana w sposób bezpieczny, uniemożliwiający powstanie zagrożenia, szczelna, 

wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 

Wentylacja - adaptowane pomieszczenia wentylowane grawitacyjne, sanitariat pracowniczy wyposażony 

jest w automatycznie załączający się wentylator wyciągowy

Oświetlenie pomieszczeń  światłem dziennym i sztucznym w ilości min. 200 luksów . We wszystkich 

pomieszczeniach należy zastosować światło sztuczne, o natężeniu odpowiednim do stanowiska, które ma 

ono oświetlać ( wg PN).

j. Opis prac adaptacyjnych.

W ramach adaptacji zostaną wykonane prace:

1. Ogólnobudowlane

- wyburzenie ścianek działowych gr 12 cm  (25,0 m2)

- wymurowanie ścianek gr 12 cm i wys. 2,2 m wydzielających kabinę natryskową  (8,5 m2)

- skucie glazury  (100,0 m2)

- wyrównanie ścian i sufitu (240,0 m2)

- skucie, wyrównanie posadzki z lastryka  (60,0 m2)

- ułożenie podłogi z płytek ceramicznych (27,2 m2)

- ułożenie paneli podłogowych  (32,8 m2)

- ułożenie płytek ceramicznych ściennych  (19,0 m2 )

- malowanie ścian i sufitu (221,0 m2)

2. Instalacje sanitarne

- demontaż grzejników żeliwnych

- demontaż rur doprowadzających wodę

- demontaż istniejących urządzeń (dwie maszyny pralnicze, wanna, dwie umywalki, wirówka)

- montaż nowych grzejników płytowych, stalowych (7 sztuk wys. 60 cm, dł. 50 cm)

- doprowadzenie wody i kanalizacji do nowych urządzeń: umywalki, natrysku i zlewozmywaka 

jednokomorowego

3. Instalacje elektryczne

- demontaż naściennych przewodów instalacji elektrycznej „siłowej” 

- demontaż opraw  (22 oprawy jednożarówkowe)
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- wykonanie nowej instalacji elektrycznej: gniazda wtykowe, włączniki, doprowadzenie (rozbudowa) 

instalacji domofonu do projektowanej sali zajęć, oprawy oświetleniowe (10 sztuk)

- montaż nowych opraw oświetleniowych 

4. Ocena techniczna  stanu budynku  Żłobka Miejskiego   w Piotrkowie   

Trybunalskim przy ul. Belzackiej 79e (dz. 2/44)  

Po dokonaniu oględzin budynku Żłobka Miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 79e (dz. 

2/44) stwierdzono, co następuje:

1. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej 

z żelbetowymi elementami konstrukcyjnymi

2. Stolarka okienna PCV -  stan dobry 

3. Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa – stan dobry

4. Dach, kryty papą

5.   Do budynku doprowadzone są media: woda, kanalizacja, prąd, gaz, c.o

Stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych przedstawia się 

następująco:

1. Ściany zewnętrzne i  wewnętrzne bez ugięć, pęknięć, zagrzybień. 

2. Tynki  wewnętrzne w dobrym stanie. 
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3. Posadzka i podłogi  w dobrym stanie

4. Kominy  w stanie dobrym.

5. Konstrukcja budynku – ściany i stropy w stanie dobrym 

6. Rozkład obciążeń w pomieszczeniach nie zagraża użytkowaniu obiektu, zgodnie z jego 

przeznaczeniem

Stan techniczny konstrukcji budynku określa się jako dobry, obiekt po dokonaniu prac adaptacyjnych

nadawać się będzie do  użytkowania, zgodnie z zamierzeniami inwestora

Projektowana zmiana sposobu użytkowania nie spowoduje zagrożeń dla bezpieczeństwa, ani nie obniży

przydatności użytkowania obiektów sąsiednich.
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