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Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz ze 

standardem wykończenia lokali mieszkalnych 

 
 

A. OPIS OGÓLNY OBIEKTU 

 

1. DANE OGÓLNE 
 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest odbudowa historycznego układu 
urbanistycznego w rejonie ulic Mostowej, Czystej,  Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, 
wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628, na działkach nr 
ewid. 885, 886/2, 887/2, 888 składająca się z zespołu budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z jednopoziomowym garażem podziemnym, z 
jednym wjazdem-wyjazdem, stacją transformatorową i przyłączami do sieci miejskich oraz 
miejscem pamięci. 
Od strony ulicy Mostowej obiekty posiadają  III kondygnacje nadziemne, od strony ul. 
Czystej – II kondygnacje. 
 

1.1. OPIS FUNKCJONALNY  

 
Budynki pełnią funkcję mieszkaniową, usługową w parterze, z garażem podziemnym. Wjazd 
i wyjazd z garażu zlokalizowano w północnej części kwartału zabudowy od strony ul. Czystej. 
Wejścia do klatek schodowych, śmietników, i zaplecza niektórych usług znajdują się we 
wnętrzu kwartału zabudowy. Wejścia główne do usług znajdują się od strony chodników 
przyległych do ulic: Mostowej, Kościuszki i Czystej. Między budynkami od strony ulicy 
Kościuszki, dostęp do zadaszonego miejsca pamięci z istniejącym, odrestaurowanym 
krzyżem. 
Dojścia do budynków utwardzone z płyt kamiennych. 
 

1.2. CZĘŚĆ MIESZKALNA 

1.2.1. STREFY KOMUNIKACJI OGÓLNEJ 

W zespole budynków zaprojektowano 5 klatek schodowych. Klatki schodowe łączą 
wszystkie kondygnacje mieszkalne danej części oraz kondygnację garażu (wejście do  
przestrzeni garażowych przez wentylowane przedsionki przeciwpożarowe z parą drzwi o 
klasie odporności ogniowej EI30 każde).  
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W wejściach do budynków wpuszczone w posadzkę wycieraczki, na zewnątrz stalowe, 
wewnątrz gumowo-szczotkowe. Drzwi w wiatrołapach wyposażone są w otwory wentylacyjne 
w celu wyrównania ciśnień oraz stopery. Wszystkie wejścia do klatek są zadaszone. 
 
Pierwsza kondygnacja jest dostępna dla osób niepełnosprawnych – wejścia z poziomu 
terenu, spadki dojść do 5%. Kondygnacja garażowa posiada urządzenie (podnośnik do 
transportu niepełnosprawnych), mocowane do ścian klatki schodowej A, które zapewnia 
dostęp niepełnosprawnym do miejsca postojowego zlokalizowanego na tej kondygnacji. 
 

Wykończenie holi na parterze i piętrach ponadstandardowe: posadzki, cokoliki wysokości 
10cm wpuszczane w tynk i wyłożone płytkami gresowymi. Elementy ozdobne na ścianach 
holu parteru z płytek marmurowych/kwarcytowych/granitowych. Grzejniki w obudowach z 
blachy perforowanej. Na parterze skrzynki na listy zgodne z wymogami przepisów Unii 
Europejskiej, kasety nierdzewne, obudowane ścianą g-k, nad skrzynkami oprawa świetlna. 
Szachty instalacyjne obudowane systemowo malowane w kolorze ścian. Drzwi do mieszkań 
laminatowe z panelem dekoracyjnym od strony dzwonka w kolorze drzwi. Cyfry numeru 
mieszkań stalowe nierdzewne. Piętrowskazywacze w formie cyfr wycinanych z blachy 
nierdzewnej. 
 
Sufity malowane na biało (miejscami sufity gk – gładkie lite z otworami rewizyjnym). Drzwi 
na klatki schodowe aluminiowe z pełnym przeszkleniem. Oprawy oświetlenia awaryjnego ze 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wyposażone w 
lampę fluorescencyjną, a moduły awaryjne umieszczone w oprawach wentylowanych. 
 

Wykończenie klatek schodowych standardowe: posadzka i stopnice oraz podstopnice 
wyłożone płytkami  gresowymi. Stopnice pierwszych stopni w kolorze kontrastowym. Cokoły 
wysokości 10cm z płytek gresowych naklejane na ściany, ściany wyrównane szpachlami 
gipsowymi i malowane farbami akrylowymi. Podejścia do grzejników i piony obudowane 
płytami g-k. Okna PCW wielokomorowe. Podokienniki z kamienia naturalnego. Balustrady z 
elementów stalowych ocynkowanych mocowanych na słupkach z kształtowników 
zimnogiętych zamkniętych w duszy schodów; panele wypełniające z prętów poziomych z 
płaskowników wspawanych w ramę; pochwyty drewniane z drewna dębowego 
zabezpieczone preparatami grzybo i owadobójczymi lakierowane na kolor naturalny drewna 
matowo. Cyfry piętrowskazywaczy w formie cyfr wycinanych z blachy nierdzewnej na panelu 
laminatowym.  
 

1.2.2. LOKALE MIESZKALNE 

Wykończenie mieszkań  standardowe: drzwi wejściowe do mieszkań – antywłamaniowe 
klasy C, atestowane, powierzchnie okleinowane, skrzydła z kasetonem dolnym dla regulacji 
wysokości, wyposażone w dwa zamki – centralny i pomocniczy; posadzki wykończone 
szlichtą cementową; tynki na ścianach gipsowe, w pomieszczeniach sanitarnych tynki 
cementowo-wapienne kat.III lub gipsowe impregnowane; do wysokości 2m zatarte na ostro 
(pod glazurę) powyżej na gładko. Podokienniki z kamienia naturalnego. W pomieszczeniach 
„mokrych” (łazienki, WC) projektuję się izolację podpłytkową z „folii w płynie”. 
 

Wykończenie balkonów: posadzka z żywicy poliuretanowej ze spadkiem ok. 1,2% w 
kierunku od drzwi, balustrady stalowe malowane proszkowo, mocowane do profili nośnych. 
Pochwyty oraz profile nośne stalowe malowane proszkowo.  
 

1.2.3. WENTYLACJA  

Kuchnie w lokalach mieszkalnych posiadać będą wentylację hybrydową dla każdej kuchni 1 
przewód; łazienki w lokalach mieszkalnych wyposażone w wentylację hybrydową 1 przewód. 
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Wentylacja przedsionków klatek schodowych zaprojektowana zgodnie z opisem branżowym. 
Wymagany nawiew do pomieszczeń poprzez nawiewniki mikrosterowane zlokalizowanych 
w ościeżach okiennych. 
 
 

B. OPIS SZCEGÓLOWY OBIEKTU 
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1. KONSTRUKCJA ORAZ SPECYFIKACJE UŻYTYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

1.3. ŚCIANY I SŁUPY  (R60 - garaż, R30 - część nadziemna) 

Ściany murowane 
Ściany murowane z bloków wapienno-cementowych gr. 24 cm. 

 

Ściany żelbetowe 
Ściany żelbetowe garażu: gr. 25 cm, izolowane papą termozgrzewalną, ocieplone 
styropianem ekstrudowanym gr. 8 cm, obłożone folią kubełkową. 

 

Słupy żelbetowe 
Słupy żelbetowe monolityczne wylewane: przekroje słupów zróżnicowane, uzależnione 
od przenoszonych obciążeń. 
 

1.4. STROPY (międzypiętrowe REI30; nad garażem w obrębie budynku REI60) 

Płyty stropowe 
Płyty stropowe żelbetowe, monolitycznie nad parterem oraz nad piętrami – gr. 20cm ,  nad 
kondygnacją -1, w obrysie części nadziemnej, pod mieszkaniami – gr. 22cm, nad 
kondygnacją -1 poza obrysem części nadziemnej – gr. 30cm. 
W stropach nad parterem i nad piętrami, w miejscu balkonów i zadaszeń, zastosowane będą 
łączniki termoizolacyjne (EI30). Grubość płyt balkonowych 18 cm. Stropy - wg projektu 
konstrukcji. 
Całość inwestycji posadowiona na płycie fundamentowej gr. 60 cm z lokalnymi 
przegłębieniami do 70cm. Głębokość posadowienia – wg proj. konstrukcji. 
Ze względu na obecność gruntów wrażliwych na zawilgocenie należy bezwzględnie 
przestrzegać zaleceń zawartych w dokumentacji geotechnicznej. Wszystkie istniejące 
pozostałości po istniejących budynkach wykopać i zastąpić gruntem budowlanym lub 
betonem podkładowym.  
Założono, że na płycie nad garażem nie będzie odbywał się, żaden ruch pojazdów 
w szczególności nie dopuszczalny jest wjazd wozu bojowego straży pożarnej! 

 

2. SCHODY  (R30) 

 

Schody na klatkach schodowych 
Schody żelbetowe, monolityczne, konstrukcja przygotowana pod położenie płytek gres na 
klej. 
 

3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH  

 

Ściany na kondygnacjach mieszkalnych 
Powierzchnie ścian gruntowane i pokrywane tynkami gipsowymi  
 

Ściany pomieszczeń garażu 
Ściany żelbetowe garażu nietynkowane. Ściany pomieszczeń technicznych pokrywane 
tynkami gipsowymi. 
 

4. PODŁOGI / POSADZKI 

 

Dz1 - Posadzka na poziomie –1 (garaż i pom. kom. lokatorskich)  
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Posadzki parkingowe garażu zaprojektowano jako rozwiązanie systemowe o 
charakterystyce pożarowej trudnozapalnej. 
Elastyczny, wodoszczelny, nie zawierający rozpuszczalników, poliuretanowy system 
posadzki parkingowej. 
 
Wykończenie powierzchni: błyszczące 
Grubość: ok.1,5 mm 
Warstwa gruntująca: 
Piasek kwarcowy 0,1 - 0,3 mm 
Warstwa zasadnicza: 
Piasek kwarcowy 0,1 - 0,3 mm 
Piasek kwarcowy 0,4 - 0,8 mm 
Warstwa zamykająca 
 

Dz2 - Posadzka na poziomie –1 (klatka schodowa i pom. techniczne) 
Warstwy stropu w kolejności od spodu: 

 chudy beton gr. 10cm 

 2 x papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana beton B15 gr. 4cm 

 płyta żelbetowa ze spadkami i lokalnymi obniżeniami gr. 30-60cm 

 gres na kleju  

 

Pz5 - Posadzka nad garażem w holach wejściowych i korytarzach : 
Warstwy stropu w kolejności od spodu: 

 tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego 1,5cm 

 wełna mineralna (płyty twarde)  

 płyta żelbetowa  wg proj. konstr. - podłoże zatarte na gładko i zagruntowane 

 izolacja gazoszczelna: folia polietylenowa PE 0,2mm klejona na zakładach min. 30cm 

 izolacja akustyczna: gr. 0,5cm  

 twardy styropian FS 20 gr. 5,0cm  

 folia PE rozdzielająca 0,02cm 

 szlichta cementowa gr. 4,0cm zbrojona siatką 3mm x 10x10cm, dylatowana w polach 
300 x 300cm 

 posadzka z płytek gresowych  

 

Pz3 - Posadzka na klatkach schodowych 
Warstwy posadzki w kolejności od spodu: 

 tynk gipsowy 1,0cm 

 płyta konstrukcyjna zatarta na ostro gr. wg proj. konstrukcji 

 posadzka z płytek gresowych. 

 

Pz2 - Posadzka w holach komunikacyjnych między piętrami 
Warstwy stropu w kolejności od spodu: 

 tynk gipsowy gr. 1,0cm 

 płyta żelbetowa wg proj. konstr. - podłoże zatarte na gładko i zagruntowane 

 izolacja akustyczna  

 twardy styropian FS 20 gr. 5,0cm  

 folia PE rozdzielająca 0,2 mm 

 szlichta cementowa gr. 4,0cm zbrojona siatką 3mm x 10x10cm, dylatowana w polach 
300 x 300cm 

 posadzka z płytek gresowych  
 

Pz1 - Posadzka w mieszkaniach między piętrami 
Warstwy stropu w kolejności od spodu: 
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 tynk gipsowy gr. 1,0cm 

 płyta żelbetowa  wg proj. konstr. - podłoże zatarte na gładko i zagruntowane 

 izolacja akustyczna: gr. 0,5 cm  

 twardy styropian FS 20 gr. 5,0cm np.  

 folia PE rozdzielająca 0,2 mm 

 szlichta cementowa gr. 4,0cm zbrojona siatką 3mm x 10x10cm, dylatowana w polach 
300 x 300 cm 

 

Szlichty cementowe 
C20 (wytrzymałość na ściskanie), B1,5 (przyczepność),  F4 (wytrzymałość na zginanie) –  
dla mieszkań oraz F6 dla balkonów i tarasów. 
W miejscach możliwego osłabienia szlichty np. krzyżowanie się instalacji podposadzkowych,  
drzwi itp. przewidzieć dodatkowe zbrojenie. 
Szlichta na mieszance żwirowo - piaskowej.  

 

Pomieszczenia mokre (łazienki, WC) 
W pomieszczeniach „mokrych” (łazienki, WC) projektuję się izolację podpłytową z „folii w 
płynie”.  

 

5. COKOŁY WEWNĘTRZNE 

 
Warstwy w kolejności od strony lokalu mieszkalnego: 

 ściana żelbetowa lub murowana  

 cokolik gresowy wysokości 10,0cm  na zaprawie klejowej typ analogiczny jak posadzka; 
fugi jak dla posadzki. Cokoły klatek schodowych naklejane na tynk, wzdłuż biegu 
schodowego klejone na zakład. Cokoły dla holi wystające poza lico tynku 2-3mm. 

 

6. COKOŁY ZEWNĘTRZNE 

 
Warstwy w kolejności od wnętrza: 

 tynk gipsowy 

 ściana żelbetowa wylewana (zewnętrzna kondygnacji garażowej) lub murowana 
fasadowa grubości 25,0cm  

 izolacja termiczna – styropian ekstrudowany  

 Tynk cokołowy, mozaikowy na siatce z włókna szklanego gr. 1,5cm  

 Wysokość cokołów min. 30cm. 

 

7. FASADY  (EI 30) 
 

Zp1/Zp2 - Ściana zewnętrzna 
Warstwy w kolejności od wnętrza: 

 tynk gipsowy gr. 1,5cm 

 ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 25cm 

 izolacja termiczna z płyt styropianowych FS15 gr. 16cm 

 tynk silikatowy na siatce z włókna szklanego gr. 1,5cm/ płyty elewacyjne włókno-
cementowe/ blacha aluminiowa łączona na rąbek 

 kolorystyka wg rysunku elewacji 
 

Wykończenie otworów wentylacyjnych w fasadach 
Kratki aluminiowe 

 z kołnierzem wywijanym na powierzchnię fasady, zabezpieczone siatką przeciw 
gryzoniom i owadom. 

 Kolorystyka jak na rysunku elewacji 
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Tz1 - Stropodach „zielony dach” nad garażem 
Warstwy w kolejności od góry: 

 torf odkwaszony (gr. 1-2cm) dotyczy powierzchni trawiastych, lub ściółka dla krzewów gr. 
5cm. 

  substrat wegetacyjny gr. 35cm lub równorzędny 

 geowłóknina filtracyjna  

 folia kubełkowa dla dachów zielonych gr. ~2cm  

 geowłóknina filtrująca, przeciwkorzenna  

 izolacja termiczna zmienna grubość (min. gr. 5 cm) 

 folia PE klejona z zakładem 30cm. gr.0.4 mm jako warstwa rozdzielcza 

 2 x papa termozgrzewalna. podkładowa gr. 0,5mm + 1x papa antykorzenna gr. 0,5mm  

 impregnat asfaltowy lub bitumiczny 

 szlichta betonowa zbrojona siatką, ze spadkiem 0,5% do wpustów dachowych, zatarta 
na gładko i zagruntowana, gr. min. 4,0cm 

 strop żelbetowy gr.30cm zatarty na gładko i zagruntowany 
Odprowadzenie wód opadowych przez wewnętrzne rury spustowe z podgrzewanymi 
wpustami.  
 

Sz3 – Płyta balkonowa 
Warstwy w kolejności od góry: 

 posadzka z żywicy poliuretanowej 

 płyta żelbetowa zatarta na ostro, wylana ze spadkiem gr. 18 cm 

 wykończenie lica, spodu i boków – beton szlifowany 

 

8. DACH 
Budynek A zaprojektowano z więźbą dachową drewnianą trójspadową opartą na konstrukcji 
klatki schodowej. Krokwie 22x8cm 16x8cm w nierównomiernym rozstawie, krawężnice 
30x12cm. Konstrukcja więźby z drewna klasy C24. Główną konstrukcje nośną stanowi 
klatka schodowa murowana z cegły klasy 20 na  zaprawie M10 oraz ściany elewacyjne 
murowane z cegły klasy 20 na  zaprawie M10. Klatka zwieńczona płytą żelbetową 
monolityczną gr. 15cm z betonu B30 (C25/30) zbrojona stalą RB500W.  
Budynek B zaprojektowano z więźbą dachową drewnianą dwuspadową. Krokwie 22x8cm w 
nierównomiernym rozstawie, oparte na płatwiach oraz belce kalenicowej 30x20cm oraz 
ścianach elewacyjnych wzmocnionych elementami żelbetowymi. Konstrukcja więźby z 
drewna klasy C24. Płatwie i belka kalenicowa oparte na wieńcach żelbetowych ścian 
murowanych w osiach 6, 8, 9, 11 oraz słupie drewnianym 14x14cm. Główną konstrukcje 
nośną stanowi klatka schodowa murowana z cegły klasy 20 na  zaprawie M10 oraz ściany w 
osiach L, R i 6, 11 murowane z cegły klasy 20 na  zaprawie M10. Klatka zwieńczona płytą 
żelbetową monolityczną gr. 15cm z betonu B30 (C25/30) zbrojona stalą RB500W.  
Budynek C zaprojektowano z więźbą dachową drewnianą wielospadową opartą na płycie 
żelbetowej monolitycznej gr. 18cm z betonu B30 (C25/30) zbrojona stalą RB500W. Krokwie 
16x8cm w rozstawie co 90cm, oparte na płatwiach oraz belce kalenicowej 30x15cm 
słupkach 14x14cm oraz murłatach. Konstrukcja więźby z drewna klasy C24. Główną 
konstrukcje nośną stanowi klatka schodowa murowana z cegły klasy 20 na  zaprawie M10 , 
ściany elewacyjne oraz ściany w osiach 3 i 6 murowane z cegły klasy 20 na  zaprawie M10.  
Budynek D zaprojektowano z więźbą dachową drewnianą trójspadową opartą na płycie 
żelbetowej monolitycznej gr. 18cm i 15cm z betonu B30 (C25/30) zbrojona stalą RB500W. 
Krokwie 16x8cm w rozstawie co 80cm, oparte na krawężnicach oraz belce kalenicowej 
15x15cm. Całość oparta na słupkach 14x14cm co 250cm oraz murłatach. Konstrukcja 
więźby z drewna klasy C24.  
Główną konstrukcje nośną stanowi klatka schodowa murowana z cegły klasy 20 na  
zaprawie M10, ściany elewacyjne oraz ściana w osi 5 murowane z cegły klasy 20 na  
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zaprawie M10. Budynek E zaprojektowano z więźbą dachową drewnianą wielospadową 
opartą na płycie żelbetowej monolitycznej gr. 15cm z betonu B30 (C25/30) zbrojona stalą 
RB500W. Krokwie 16x8cm w rozstawie co 80cm i 90cm, oparte na krawężnicach oraz 
belkach kalenicowej 15x15cm. Całość oparta na słupkach 14x14cm co 250cm oraz 
murłatach. Konstrukcja więźby z drewna klasy C24. Główną konstrukcje nośną stanowi 
klatka schodowa murowana z cegły klasy 20 na  zaprawie M10, ściany elewacyjne oraz 
ściana w osi 5 murowane z cegły klasy 20 na  zaprawie M10.  
 

9. ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
 

Ściany oddzielające mieszkania (konstrukcyjne) z bloków wapienno-cementowych gr. 24 
cm.  
 

Ściany działowe wewnątrz mieszkaniowe  
Ściany z cegły  gr. 12 cm. 
 
W pomieszczeniach mokrych (łazienka, WC) zastosować tynk cem.-wap. kat. III, 
do wysokości 2m zatarty na ostro (pod glazurę), powyżej na gładko. 
Wykończenia ościeży drzwi wewnętrznych tynkiem na ostro, bez narożników. 

 

Ściany murowane kondygnacji podziemnych  
Jako pierwszą warstwę od dołu projektuję się bloczki betonowe następnie przekładka z 
papy, następnie ściana z bloczków cementowo-wapiennych.  

 

Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych kondygnacji podziemnych 
Części klatek schodowych poniżej parteru - tynk cem.-wap. kat. III; 
pomieszczenia techniczne – tynki cem.-wap., ściany malowane; 
korytarze poniżej parteru – ściany tynkowane cem.-wap, malowane; 
komórki lokatorskie – ściany tynkowane cem.-wap., malowane; 
garaż – ściany nietynkowane, malowane. 

 

10. DRZWI ZEWNĘTRZNE 
 

Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionków. Szkło w konstrukcji aluminiowej. Drzwi 
w profilach tzw. ”ciepłych„. Szklenie bezpieczne. Drzwi wyposażone w samozamykacze. 
W posadzce stopery. 
 

Drzwi wewnętrzne wejściowe do przedsionków. Szkło bezpieczne ( np. hartowane gr. 6 
mm ) w  konstrukcji aluminiowej. Drzwi oznaczone wyposażone w samozamykacze. W 
posadzce zamontowane stopery.  

 

11. DRZWI WEWNĘTRZNE 

 

Drzwi stalowe bezklasowe i o klasie odporności ogniowej  EI30 i EI60 
Drzwi stalowe przeciwpożarowe płaszczowe pełne. Skrzydła wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej, wypełnienie płatami wełny mineralnej.  Ościeżnica wykonana z profilu giętego 
z blachy stalowej.  Drzwi ppoż. wyposażone w okucia i  wkładki zamkowe systemowe.  

 

Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych 
Drzwi pełne, jednoskrzydłowe, o odporności antywłamaniowej klasy C, odporności ogniowej 
EI30. Okleina zewnętrza laminatowa (laminat trudnozapalny) Od strony dzwonka panel 
laminatowy szerokości 20cm wraz z glifem. Panel w kolorze drzwi.  
 

stolarka   drzwiowa   wewnątrzlokalowa  
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Otwory przygotowane do   samodzielnego montażu stolarki drzwiowej 
 

Drzwi wejściowe do komórek lokatorskich 
Furtki systemowe modułowej zabudowy. 

 

12. OKNA / DRZWI BALKONOWE  

 
Okna w konstrukcji z PVC 5- komorowe, szyby niskoemisyjne o wsp. U=1,0. Okucia 
standardowe. 
Stolarka okienna wyposażona w blokady błędnego położenia klamki oraz ograniczniki 
otwierania okien >90

O 

Stolarka parteru wykonana z bezpiecznej szyby klasy P4. 
 

13. PODOKIENNIKI  

 

ZEWNĘTRZNE 
Z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej grubości min. 0,70mm lub blachy aluminiowej 
grubości min. 1,20mm.  

 

WEWNĘTRZNE 
Wykonane z fazowanych płyt z kamienia naturalnego gr. min. 3 cm  
wypuszczone na głębokość 1-2cm poza płaszczyznę grzejnika. 
 

14. ROBOTY MALARSKIE I WYKOŃCZENIOWE 

 

Malowanie pomieszczeń komunikacji ogólnej 
Ściany i sufity po uprzednim zagruntowaniu malowane dwukrotnie farbami akrylowymi w 
kolorze wg projektu wnętrz na etapie budowy. 
 

15. BALUSTRADY BALKONÓW 
Balustrady o wys. min 110 cm, mocowane do profili nośnych. Pochwyty oraz profile nośne 
stalowe malowane proszkowo.  
 

16.  BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH 
Balustrady o wys. 110 cm. Balustrady z elementów stalowych ocynkowanych mocowanych 
na słupkach z kształtowników zimnogiętych zamkniętych w duszy schodów; panele 
wypełniające z prętów poziomych z płaskowników wspawanych w ramę; pochwyty z drewna 
dębowego zabezpieczone preparatami grzybo i owadobójczymi lakierowane na kolor 
naturalny drewna matowo. 
 

17. DRABINA WYJŚCIOWA NA DACH / WYŁAZ 
Wyłaz dachowy z podstawą prostą. Klapa wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające 
otwarcie skrzydła wyłazu oraz utrzymujące jej w pozycji otwartej. Dostęp do wyłazu 
dachowego z każdej klatki schodowej (z ostatniego piętra użytkowego) poprzez dostawianą 
drabinę aluminiową, rozsuwaną. 
 

18. OBUDOWY PIĘTROWYCH LICZNIKÓW ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I 

SZACHTÓW INSTALACJI GAZOWEJ  
Liczniki zlokalizowano na parterze i piętrach we wnękach w holach. Szachty instalacyjne 
obudowane systemowo malowane kolorze ścian wg projektu wnętrz. Drzwi rozwieralne 
zamykane 
na kluczyk master z uchwytami nierdzewnymi w formie relingów. Dla zachowania jednolitości 
szachty instalacji gazowej i wod-kan obudowane analogicznie jak szachty elektryczne.  
Obudowa szachów EI60. 
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19. SKRZYNKI NA LISTY / SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
W każdym przedsionku wejściowym zamocować skrzynki na listy spełniające wymagania 
przepisów UE. Przy wejściach - tablice informacyjne w ramce nierdzewnej na kluczyk 
master. 
Drzwi do lokali zaopatrzone w numery nierdzewne wycinane. 
 
Podejścia do grzejników instalowanych na podestach klatek schodowych obudowane 
ekranami z płyt GKFI na konstrukcji stalowej. 

 

20. KOMINY 
Należy wykonać przegrodę z cegły pełnej grubości 12 cm pomiędzy kanałem spalinowym 
instalacji gazowej a pozostałymi kanałami wentylacyjnymi, wod.-kan. 

 
Czapki kominowe wykonane z betonu malowanego i impregnowanego z niezbędnymi 
spadkami, kapinosy o min. wysięgu 3-5cm poza elewację komina. 
Na wylotach kominów zastosowano żaluzje stałe z rewizją do demontażu, aluminiowe, 
lamelowe wraz z siatkami stalowymi przeciw ptakom. 

 

21.  ŚMIETNIKI 
Zaprojektowano dwa pomieszczenia śmietników (oddzielne dla mieszkańców i dla 
właścicieli/ najemców usług) 
W śmietnikach projektuje się zabezpieczenia ścian chroniące przed uszkodzeniami 
spowodowanymi ruchami pojemników na śmieci poprzez: poziomą, gumową listwę 
odbojową na wysokości 110cm; na krawędzi wewnętrznej ościeża drzwi ochronny kątownik 
metalowy. 
Posadzka gresowa. Ściany i sufit malowane epoksydową, wodorozcieńczalną farbą na bazie 
żywicy epoksydowej.  Wyżej wymienione rozwiązania umożliwiają łatwość w utrzymaniu 
pomieszczenia w czystości. 
Pomieszczenia śmietników wyposażone w kratkę ściekową oraz złącze do węża. 
 

22. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Projekt przewiduje możliwość dostępu do usług w poziomie parteru w budynku dla osób 
niepełnosprawnych. Jest to realizowane za pomocą odpowiedniego dojścia do wejść do 
budynku (maks. spadki terenu nie przekraczają 5%, progi maks. 2 cm).  
Zgodnie z § 54 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z dnia 12 kwietnia 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) - kondygnacje 
mieszkalne (2 i 3) nie wymagają wyposażenia w dźwig osobowy (różnica poziomów wynosi 
8,34 m). 
Zgodnie z § 55 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z dnia 12 kwietnia 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) - „W budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażonym w dźwigi należy wykonać pochylnię lub 
zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne, umożliwiające dostęp osobom 
niepełnosprawnym do mieszkań położonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do 
kondygnacji podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla samochodów osobowych.” 
Dostęp do miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej w garażu podziemnym odbywa 
się poprzez podnośnik mocowany do schodów w klatce schodowej A. 
Mieszkania projektowanej zabudowy zlokalizowane są na drugiej i trzeciej kondygnacji 

nadziemnej, natomiast pierwsza kondygnacja nadziemna przeznaczona jest na usługi - 

dostępne z poziomu chodnika. 
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Zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z dnia 12 kwietnia 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) – „Dopuszcza się 
niewyposażenie w dźwigi budynku mieszkalnego wielorodzinnego do 5. kondygnacji 
nadziemnej włącznie, jeżeli wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji są częścią 
mieszkań dwupoziomowych.” 
Zaprojektowano toalety dostępne dla niepełnosprawnych w każdej usłudze. 
Zgodnie z wymaganiami Inwestora nie przewiduje się mieszkań dla osób 
niepełnosprawnych. Dlatego odstąpiono od wyposażenia kondygnacji wyższych (2 i 3) w 
urządzenia umożliwiające dostęp do mieszkań przez osoby niepełnosprawne. 
UWAGA! Istnieje możliwość instalacji platformy przychodowej niepełnosprawnych w każdej 
klatce schodowej. 
 

C. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO INSTALACYJNE 

 

1. INSTALACJA C.O i C.T 
1.1 Lokale mieszkalne w projektowanym budynku (piętro I i II) ogrzewane będą 
indywidualnie grzejnikami płytowymi stalowymi zasilanymi w czynnik grzewczy z kotłów 
umieszczonych w każdym z lokali mieszkalnych. Pomieszczenia lokali usługowych (parter) 
ogrzewane będą indywidualnie powietrzem wentylacyjnym. W budynku znajduje się 
nieogrzewany garaż. 
1.2. W pomieszczeniach mieszkalnych projektuje się instalację wodną zasilaną czynnikiem 
grzewczym z kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania o parametrach wody grzejnej 
80/60 °C, pracującą w układzie zamkniętym. Pion centralnego ogrzewania, od kotła do 
rozprowadzenia w podłodze w warstwie wylewki wykonane będą z rur stalowych czarnych. 
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe jedno i dwupłytowe. 
W łazienkach zainstalowane będą grzejniki łazienkowe drabinkowe. 
1.3. Dla potrzeb c.o. i c.w. zaprojektowano kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy Q = 7-13( 
24) kW ,z automatycznym zapłonem, wbudowaną pompą cyrkulacyjną oraz naczyniem 
wzbiorczym przeponowym. 
 

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 
 
Przewody rozdzielcze oraz piony instalacji wody zimnej i ciepłej projektuje się z rur ze stali 
nierdzewnej – np. typu Inox firmy KAN-therm. Natomiast podejścia do przyborów projektuje 
się z rur wielowarstwowych – np. PE-Xc/Al./PE systemu TECEflex - podejścia do urządzeń 
bez montażu tych urządzeń (zawory wypływowe, baterie, itp.) 
 
Ciepła woda użytkowa doprowadzona do węzłów sanitarno-kuchennych przygotowywana 
będzie indywidualnie dla każdego mieszkania przez gazowe kotły dwufunkcyjne z zamkniętą 
komorą spalania. 

Do pomiaru wody zimnej dostarczanej do lokalu będą służyły wodomierze indywidualne dla 
każdego lokalu montowane we wnękach instalacyjnych na klatkach schodowych. 

 

3. INSTALACJA KANALIZACI SANITARNEJ 

 

Podejścia do przyborów (umywalek, zlewozmywaków, muszli ustępowych, wanien, 
brodzików) z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV - bez montażu tych przyborów. 
 

4. INSTALACJE GAZOWE 
2.1 Lokale mieszkalne w projektowanym budynku przewidziano wyposażenie w kuchnię 4- 
ro palnikową z piekarnikiem elektrycznym (bez dostawy i montażu kuchenki) oraz kocioł 
gazowy 2-funkcyjny, z zamkniętą komorą spalania zlokalizowane w kuchniach. 
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2.3 Instalacja gazowa w budynku zasilana jest gazem ziemnym GZ-50 wg. PN-C-04750, z 
sieci gazowej za pomocą przyłącza średniego ciśnienia o średnicy Dn32mm. Główny kurek 
ogniowy odcinający instalację wewnętrzną od przyłącza gazowego zamontowany jest na 
ścianie zewnętrznej budynku w szafce naściennej z drzwiczkami stalowymi pomalowanymi 
na kolor żółty. 
 
2.5 Projektuje się pięć pionów gazowych, które zlokalizowane zostaną w przygotowanych 
szachtach na klatkach schodowych.  
 

5. WENTYLACJA 
 
3.1 Nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczeń kuchennych dla potrzeb kuchni 
gazowej 4-palnikowej o mocy 10 kW, odbywać się będzie przez nawiewnik umieszczony w 
ościeży okna kuchni . Wentylacja wywiewna z kuchni odbywać będzie się przez 
projektowane kanały wentylacji grawitacyjnej, hybrydowej. 
 
3.2 Ze względu na usytuowanie gazomierzy na klatkach schodowych należy zapewnić 
wentylacje wywiewną klatki schodowej projektuje się wywietrzak dachowy WD16 wywiewny 
zlokalizowany w najwyższym stropie klatki schodowej. Nawiew powietrzna na klatkę 
schodową odbywać się będzie przez drzwi wejściowe na klatkę schodową. 

 
6. INSTALACJA OŚWIETLENA WEWNĘTRZNEGO 
 

Projektuje się wykonanie wewnętrznej instalacji oświetleniowej dla części wspólnej 
administracyjnej obiektu (garaż, klatki schodowe) w oparciu o oprawy typu LED.  Załączanie 
opraw oświetleniowych części administracyjnej za pomocą czujek ruchu. Dla komórek 
lokatorskich przewidziano montaż opraw oświetlenia żarowego przystosowanych do pracy 
przy obniżonym poziomie napięcia zasilania (24VAC). Zasilanie poszczególnych opraw 
wykonać z obwodów tablic oświetlenia komórek lokatorskich TOK wyposażonych w 
toroidalne transformatory o mocy 300 VA. Załączanie oświetlenia komórek lokatorskich za 
pomocą łączników natynkowych. 
Przewidziano wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na poziomie 
garażu podziemnego. 
Oświetlenie klatek schodowych wykonane z użyciem opraw LED. Załączanie oświetlenia 
klatek schodowych z czujników ruchu. 
Dla poszczególnych mieszkań przewidziano wykonanie oddzielnych obwodów zasilania 
oświetlenia zabezpieczonych wyłącznikiem rożnicowo – prądowym. 
Projekt przewiduje wykonanie obwodu zasilania neonu „Krasnystaw” na budynku A od strony 
ul. Zamkowej.  
 

7. INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD WYTKOWYCH 
Projektuje się wykonanie instalacji zasilania gniazd wtykowych oraz urządzeń wymagających 
zasilania elektrycznego. 
Dla poszczególnych mieszkań przewidziano obwody elektryczne zasilania gniazd wtykowych 
zabezpieczone wyłącznikiem rożnicowo – prądowym. 
Obwód zasilania kuchenki elektrycznej (indukcyjnej) w aneksie kuchennym / w kuchni. 
Obwód zakończony w puszce podtynkowej na wysokości 30 cm od poziomu podłogi. 
O ewentualnym wykorzystaniu obwodu decyduje Właściciel lokalu. 
Wypust zasilania kotła grzewczego wykonany na wysokości uzgodnionej z dostawcą 
urządzenia. 
 

8. INSTALACJA DETEKCJI GAZU 
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W obrębie parkingu podziemnego przewiduje się wykonanie systemu detekcji tlenku węgla 
CO2 oraz gazu LPG. Projektuje się zastosowanie detektorów WG-22.EG (CO2) oraz WG-
15.EG (LPG). 
Projektuje się wykonanie automatyki sterowania pracą central wentylacyjnych poziomu 
garażu w powiązaniu z systemem detekcji gazu.  

 

9. INSTALACJA DOMOFONOWA 
W budynku projektuje się wykonanie instalacji domofonowej z możliwością dostępu za 
pomocą klucza, kodu oraz „pastylki” magnetycznej. 
Zaprojektowany system umożliwia przypisanie każdemu z mieszkańców indywidualnego 
kodu dostępu ograniczającego dostęp do klatki schodowej odpowiedniej do miejsca 
zamieszkania. 
 

10. INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE 
Przyłącze teletechniczne w postaci odcinka kanalizacji teletechnicznej wybudowane zostanie 
zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci Orange.  
Zakres instalacji telekomunikacyjnej stanowi: 
- Kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych 

umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, 
- Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych do 

mieszkania, służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń 
kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z 
doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w 
mieszkaniu, 
- Światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, 

wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od 
przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią 
telekomunikacyjną do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce 
mieszkaniowej, 
- Antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i 

radiofonicznych, 
- Antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych 

- Okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzętem instalacyjnym i 

urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
- Okablowanie wykonane z kabli współosiowych wraz z osprzętem instalacyjnym i 

urządzeniami telekomunikacyjnymi od przełącznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie 
połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w telekomunikacyjnej 
skrzynce mieszkaniowej; 
- Maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do 

budynku, lub przystosowany do umieszczenia anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową oraz umieszczenia odpowiednich 
elementów instalacji, o których mowa w punktach poprzednich. 
 
 
 


