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miejscowość
WARCINO, gmina Kępice
obręb
WARCINO NR 0016
nr ewid. działki 109/16
ARCHITEKTURA / SANITARNA
ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W WARCINIE
Warcino 1, 77-230 Kępice
imię, nazwisko
nr uprawnień

Data

mgr inż. arch. Wanda Grodzka
nr upr.: 4274 / Gd / 89; 4966/Gd/90
nr ewid.: PO-0162; POM/BO/1381/02
mgr inż. Bogdan Doliński
nr upr.: POM/0016/POOS/03
nr ewid.: POM/IS/0865/01

25.06.2012

GDAŃSK, 25 CZERWIEC 2012r.

25.06.2012

Podpis

POZ. 01
POZ. 02
POZ. 03
POZ. 04

ODPIS UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW
OŚWIADCZENIE Z ART. 20 PRAWA BUDOWLANEGO
OPIS TECHNICZNY Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNĄ
CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów zaświadcza, że:
mgr inż. arch. Wanda Bronisława Grodzka
posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 4274/Gd/89,
jest wpisana na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów
pod numerem: PO-0162.

Członek czynny od: 2002-02-22 00:00:00 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 12-01-2011 r. Gdańsk.
Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2012 r.
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0162-F499-97A1-8536-89YE

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów.
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OPRACOWANIE:

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA BUDYNKÓW ZSL W WARCINIE
BUDYNKI: INTERNAT ZE STOŁÓWKĄ ORAZ SALA GIMNASTYCZNA
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
BRANŻA: ARCHITEKTURA / SANITARNA
INWESTOR:

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W WARCINIE
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz.
1118 – tekst ujednolicony, z późn. zmianami)
oświadczam
że, dokumentacja
Inwentaryzacja Stanu Istniejącego Instalacji Centralnego Ogrzewania
Budynków ZSL w Warcinie
Budynki: Internat ze Stołówką oraz Sala Gimnastyczna
Warcino 1, 77-230 Kępice
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsze opracowanie nie podlega obowiązkowi sprawdzenia na podstawie art. 20, ust. 3, pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 – tekst ujednolicony, z późn. zmianami).

Gdańsk, 2012-06-25

oświadczenie złożyli
opracowanie
branża: architektura

mgr inż. arch. Wanda Grodzka
nr ewid. PO-0162
nr upr. 4274/Gd/89

opracowanie
branża: sanitarna

mgr inż. Bogdan Doliński
nr ewid.: POM/IS/0865/01
nr upr.: POM/0016/POOS/03
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI STANU ISTNIEJĄCEGO
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BUDYNKÓW ZSL W WARCINIE
BUDYNKI: INTERNAT ZE STOŁÓWKĄ ORAZ
SALA GIMNASTYCZNA
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE

BRANŻA:

ARCHITEKTURA/SANITARNA

INWESTOR:

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W WARCINIE
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
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PODSTAWA OPRACOWANIA
1.

Umowa z dnia 09.03.2012 Nr 1/03/2012 na: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego termomodernizacja budynków ZSL w Warcinie przy ul. Warcino 1” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2.

Archiwalna dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Inwestora

3.

Oględziny stanu technicznego i pomiary budynku z dnia 26.03.2010 r. oraz z
dnia 13.04.2012 r.

4.

Wizja lokalna.

5.

Inwentaryzacja budynku autorstwa pracowni projektowej Zakład Usług Technicznych wykonana na podstawie wizji lokalnej i pomiarów budynku przed
przystąpieniem do prac przy projekcie budowlanym.

6.

Dokumentacja fotograficzna.

7.

Obowiązujące przepisy:

Uchwała nr 11 rady Ministrów z dn. 11 lutego 1983 r w sprawie ogólnych umów
(MON. Nr 8 poz. 47 z dn. 10 03.1983r) oraz uchwała Nr 154 z dnia 4 lutego 1985 r
Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów o prace
projektowe w budownictwie oraz wykonawstwo inwestycyjne robót i remontów budowlanych (MON. Nr 31 z dnia 1985r poz. 210)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury /1/ z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) Na podstawie
art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, z późn. zm. /2/)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
74, poz. 676, z 2003 r. Nr 80, poz. 718)
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Dziennik Ustaw z dnia 8 sierpnia 2008 r Nr 145 poz. 914. Ustawa z dnia 26 czerwca
2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270). Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr
115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)
Zarządzenie państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dn. 19 listopada 1983r
w sprawie zasad projektowania inwestycji (Mon. Pol. Nr 41 z 1983r, poz. 237) oraz Zarządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dn. 23 listopada 1987r zmieniająca zarządzenie w sprawie zasad projektowania Inwestycji
(Mon. Pol. Nr 35 z 1985r, poz 297).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.
578).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr
113, poz.759 tekst jednolity).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 Nr
202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych
(Dz. U z 1998 r. Nr 162 poz. 1121 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25
kwiecień 1975r w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych Dz. Ustaw Nr 14, poz 82
z 1975r.
Ustawa o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

2.0

ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji instalacji centralnego ogrzewania jako element dodatkowy do dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Internatu Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie. Opracowanie obejmuje wnętrza
budynków Internatu wraz ze Stołówką oraz budynku Sali Gimnastycznej, za wyjątkiem
wnętrz mieszkań użytkowanych przez osoby prywatne.
Nowe instalacje sanitarne (centralnego ogrzewania) znajdują się w opracowaniu
branżowym.

3.0

INFORMACJE O BUDYNKACH

3.1

BUDYNEK INTERNATU ZE STOŁÓWKĄ
Budynek Internatu wraz ze stołówką Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie znajduje się na obszarze kompleksu Zespołu Szkół Leśnych, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Pałacowo - wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 182 / 183 decyzją
dawnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie z dnia 18.03.1965 r.,
– obecnie pod numerem 352 (nowy numer rejestru zabytków).
Właścicielem nieruchomości leżącej na działce 109/16 jest Zespół Szkół Leśnych w Warcinie.
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Budynek zlokalizowany jest niedaleko wjazdu od strony wsi na teren Z.S.L.
Wybudowany w roku 1974, remontowany w roku 1996/1997, wolnostojący, składa się z
3 części funkcjonalnych: Internatu z niższą dobudówką, Łącznika oraz Stołówki z
kuchnią i halą kotłowni.
Budynek Internatu posiada w części wyższej cztery kondygnacje nadziemne,
stropodach wentylowany, jest niewielkiej części na styku z łącznikiem podpiwniczony.
Główne wejście do Internatu zlokalizowane jest od strony wschodniej, boczne na szczytach budynku. Budynek posiada 2 klatki schodowe w części wyższej oraz 1 w części
niższej.
Budynek Łącznika posiada jedną kondygnacje nadziemną, stropodach wentylowany, jest w całości podpiwniczony. Piwnica jest w większości nie użytkowana, choć
mieszczą się tam wymienniki ciepła i zasobniki wody kotłów gazowych C.O.. Poziom
podłogi parteru jest wyższy o około 30 cm w stosunku do Internatu co spowodowanej
jest koniecznością zmieszczenia okien piwnicznych. Łącznik stanowi połączenie funkcjonalne hallu Internatu z pomieszczeniem Stołówki. Brak wewnętrznych klatek schodowych a jedynie zewnętrzne schody do piwnicy.
Budynek Stołówki posiada jedną kondygnacje nadziemną, stropodach wentylowany, jest w całości podpiwniczony. Piwnica jest w części przeznaczona na magazyn
produktów żywnościowych i warzyw na potrzeby kuchni. Na części budynku piwnica
połączona jest z parterem tworząc halę dawnej kotłowni węglowej (obecnie nie wykorzystywanej) która po uporządkowaniu może pomieścić instalację pompy ciepła. Poziom podłogi parteru jest wyższy o około 30 cm w stosunku do Internatu, co spowodowanej jest koniecznością zmieszczenia okien piwnicznych. Główne wejście do Stołówki
jest poprzez Łącznik, natomiast do kuchni są 2 boczne wejścia na wschodniej i zachodniej elewacji. Dodatkowe wejścia zrobione są do pomieszczeń pełniących funkcję kotłowni gazowej. W budynku są 2 klatki schodowe do pomieszczeń piwnicznych oraz
dodatkowe wejście do piwnicy od strony zewnętrznej. Występuje tam również niewielka winda towarowa typu kuchennego.
Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, centralnego ogrzewania,
w części pomieszczeń w wentylacje mechaniczną (wyciągi nad kuchnią i stołówką),
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elektroenergetyczną, telefoniczną, logiczną, instalację sygnalizacji pożaru. W budynku
znajduje się też instalacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej (rynny przyłączone do
rur spustowych). Do pomieszczeń kotłowni gazowych w budynku Stołówki doprowadzona jest również instalacja gazowa.

3.1

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
Budynek Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie znajduje się na
obszarze kompleksu Zespołu Szkół Leśnych, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Pałacowego - wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 182 / 183 decyzją dawnego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie z dnia 18.03.1965 r.,
– obecnie pod numerem 352 (nowy numer rejestru zabytków).
Właścicielem nieruchomości leżącej na działce 109/16 jest Zespół Szkół Leśnych w Warcinie.
Budynek zlokalizowany jest niedaleko wjazdu od strony wsi na teren Z.S.L.
Wybudowany w roku 1974, remontowany w roku 1997, wolnostojący, składa się 3 części funkcjonalnych: Sali gimnastycznej, dobudowaną częścią parterową od strony zachodniej o funkcji mieszkalnej z oddzielnym wejściem oraz częścią parterową od strony
północnej przeznaczoną na kotłownie również z oddzielnym wejściem.
Budynek Sali gimnastycznej posiada w części dwie kondygnacje nadziemne,
stropodach pełny niewentylowany, jest podpiwniczony w części dobudowanej mieszkalnej.
Główne wejście do Sali gimnastycznej zlokalizowane jest od strony wschodniej,
wejście do kotłowni od strony północnej. Budynek posiada 1 klatkę schodową w części
wschodniej, wejściowej do budynku.
Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, centralnego ogrzewania,
w części sali gimnastycznej w wentylacje mechaniczną w pozostałej części wentylacja
grawitacyjna, elektroenergetyczną, telefoniczną, logiczną, instalację sygnalizacji pożaru. W budynku znajduje się też instalacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej (rynny
przyłączone do rur spustowych). Do pomieszczeń kotłowni gazowych w budynku sali
gimnastycznej doprowadzona jest również instalacja gazowa.
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INFORMACJE O INSTALACJACH CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Budynki w trakcie budowy wyposażone zostały w instalację centralnego ogrzewania. Zainstalowano wtedy grzejniki żeliwne żebrowe, instalacja zasilana była z kotłowni węglowej zlokalizowanej w piwnicy boczne skrzydła stołówki (w hali na szczycie budynku pomiędzy kondygnacjami piwnicy i parteru).
Podczas pierwszej modernizacji budynków w roku 1997 wymieniono istniejące
grzejniki żeliwne na nowe grzejniki stalowe płytowe, malowane proszkowo na kolor
biały. Są to grzejniki typu 11 oraz 21, wyposażone w głowice termostatyczne i podłączenie dolne. Grzejniki są w różnych wymiarach o mocach dobieranych indywidualnie
do wielkości i wymaganych parametrów termicznych pomieszczeń. Grzejniki montowane są najczęściej pod parapetami okiennymi.
Instalację obiegu wody grzewczej wykonano z rurek stalowych biegnących w
pionach w narożnikach pomieszczeń (rejon głównej klatki schodowej Internatu) oraz w
warstwach podłogowych/cokolikach przypodłogowych. W budynku Sali Gimnastycznej
przewody w listwach przypodłogowych oraz zbiorczym kanale C.O. w podłodze sali.
Na parterze budynku Internatu (przy budynku łącznika) znajduje się główna rozdzielnia
ciepła wyposażona w mierniki manometryczne z termometrami oraz zbiorcze zawory
odcinające oraz termostatyczne. Przewody instalacji C.O. rozchodzą się do pozostałych
pomieszczeń głównym pionem instalacyjnym C.O. oraz pod sufitami parteru w pozostałe skrzydła budynku.
Podczas remontu zlikwidowano kotłownie węglową. Obecnie jej hala nie jest
wykorzystywana a główny komin został zaślepiony i częściowo rozebrany. Zastąpiono
ją indywidualnymi kotłowniami gazowymi umieszczonymi w poszczególnych budynkach. Dwie kotłownie (główna i dodatkowa) umieszczono w bocznym skrzydle Stołówki, w pomieszczeniach sąsiadujących, jedna kotłownia znajduje się w boku budynku Sali Gimnastycznej (dodatkowo jeszcze jedna kotłownia znajduje się w budynku Pałacu
nie objętym opracowaniem). Kotłownie wyposażone są w kondensacyjne piece gazowe
ze wspomaganiem ciągu typu Viessmann Paromat-Triplex (2 kotły w kotłowni głównej
Internatu, 1 kocioł w kotłowni dodatkowej Internatu oraz 1 kocioł w kotłowni Sali Gim-
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Gimnastycznej typu Triplex RN), instalację zmiękczania wody, naczynia typu Reflex i
sterowniki elektroniczne firmy Viessmann. W piwnicy pod łącznikiem przy Internacie
znajduje się wymiennikownia ze sterowaniem firmy Viessmann i stalowymi podgrzewaczami pojemnościowymi wody typu Viessmann Rudocell (2 sztuki). W budynku Sali
Gimnastycznej wymiennikownia znajduje się w jednym pomieszczeniu z kotłownią i
wyposażona jest w 1 stalowy podgrzewacz pojemnościowy Viessmann Verticell. Kotły
gazowe zasilane są gazem przechowywanym w zbiornikach terenowych umiejscowionych w niewielkiej odległości od poszczególnych kotłowni

4.1

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA STANU ZACHOWANIA BUDYNKÓW

1. Internat – grzejniki płytowe w pomieszczeniu świetlicy na I piętrze, widoczne przewody przyłączeniowe do bocznego pionu C.O.
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2. Internat – typowy grzejnik płytowy w pokojach mieszkalnych.

3. Internat – rozdzielnia zasilania c.o.
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4. Internat (Stołówka) – kotły gazowe w kotłowni głównej.

5. Internat (Stołówka) – naczynie Reflex w kotłowni głównej.
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6. Internat (Stołówka) – zmiękczacz wody w kotłowni głównej.

7. Internat (Stołówka) – instalacja w pomieszczeniu wymiennikowni.

architekt Wanda Grodzka
0 502-52-18-36
058/ 342-19-31
058/ 343-14-04
pracownia@zut.gda.pl

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5
adres do korespondencji:
80-534 Gdańsk; ul. Starowiejska 63

/ fax.
/ fax.
e-mail

architekt Wanda Grodzka
0 502-52-18-36
058/ 342-19-31
058/ 343-14-04
pracownia@zut.gda.pl

8. Internat (Stołówka) – podgrzewacze wody w pomieszczeniu wymiennikowni.

9. Internat (Stołówka) – sterownik elektroniczny w pomieszczeniu wymiennikowni.
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10. Internat (Stołówka) – kocioł gazowy w kotłowni dodatkowej.

11. Sala Gimnastyczna – ciąg grzejników płytowych za drabinkami.
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12. Sala Gimnastyczna – kocioł gazowy w pomieszczeniu kotłowni.

13. Sala Gimnastyczna – osprzęt i termostaty w pomieszczeniu kotłowni.
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14. spocznik schodów między parterem i piętrem kamienicy.
opracowanie:
mgr inż. arch. Wanda Grodzka
mgr inż. Bogdan Doliński

