
Opis techniczny 

 

do projektu wykonawczego 

 

Budynku Centrum Akwakultury i Inៀynierii Ekologicznej 

Uniwersytetu  Warmiᑀsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

- mapa sytuacyjno-wysokoᖰciowa w skali 1:500 w formie numerycznej, 

- program funkcjonalno-uៀytkowy wykonany przez Zamawiajၐcego, 

- badania techniczne gruntów wykonane przez firmᆐ GEOL, 

- uzgodnienia z uៀytkownikiem, 

- wizje lokalne w terenie, 

- inwentaryzacja zieleni, 

- warunki techniczne podᐠၐczenia obiektu do sieci miejskich i uczelnianych, 

- inwentaryzacja budowlana i fotograficzna, 

- uzgodnienia miᆐdzybranៀowe, 

- wypis i wyrys z planu miejscowego, 

- opinia ZUDP nr 441/2008 z dnia 07.07.2008, 

- opinia ZUDP nr 551/2008 z dnia 25.08.2008 – aneks do opinii nr 441/2008, 

- uzgodnienie z sekcjၐ Nadzoru i Dokumentacji Technicznej UW-M przyᐠၐcza wodociၐgo-

wego, dokonane w dniu 22.08.2008, 

- uzgodnienie z sekcjၐ Nadzoru i Dokumentacji Technicznej UW-M przebiegu odpᐠywów 

deszczowych z 2 krat kanalizacji deszczowej do zakᐠadowej kanalizacji deszczowej, do-

konane w dniu 29.09.2008, 

- uzgodnienie z Wydziaᐠem Inwestycji Miejskich UM w Olsztynie przyᐠၐcza kanalizacji 

deszczowej, nr uzgodnienia IM.I 6215-2102/2008 z 22.08.2008, 

- uzgodnienie z sekcjၐ Nadzoru i Dokumentacji Technicznej UW-M w zakresie schematu 

zasilania od strony SN i NN, dokonane w dniu 08.08.2008, 

- uzgodnienie z Miejskim Zarzၐdem Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie lokalizacji wjazdu 

na dziaᐠkᆐ nr 75 oraz wᐠၐczenia ciၐgów pieszych, 

- decyzja Miejskiego Zarzၐdu Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie nr MZ.TI. 72213-1/49-

2/08 z dnia 07.08.2008 wyraៀajၐca zgodᆐ na rozwiၐzania projektowe i zezwalajၐca na 

dysponowanie nieruchomoᖰciၐ na cele budowlane, 



- uzgodnienie z Miejskim Zarzၐdem Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie inwentaryzacjᆐ 

zieleni i projekt gospodarki istniejၐcၐ szatၐ roᖰlinnၐ, nr uzgodnienia MZ.TZ. 

7332/452/08 z 18.07.2008, 

- uzgodnienie z Wydziaᐠem Ochrony ᖠrodowiska Urzᆐdu Miasta w Olsztynie projektu go-

spodarki istniejၐcၐ szatၐ roᖰlinnၐ, nr uzgodnienia Oᖠ.d. 7632-67/2008 z dnia 

24.07.2008, 

- uzgodnienie rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych nr 125/2008 z dnia 21.08.2008, 

- uzgodnienie rzeczoznawcy ds. bezpieczeᑀstwa i higieny pracy nr 271/08 z dnia 

21.08.2008, 

- uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeᑀ przeciwpoៀarowych z dnia 22.08.2008, 

- uzgodnienie z Wydziaᐠem Ochrony ᖠrodowiska Urzᆐdu Miasta w Olsztynie projektu sza-

ty roᖰlinnej, nr uzgodnienia Oᖠ.d. 7632-67-1/2008 z dnia 22.09.2008, 

- uzgodnienie z Pionem Technicznym TP SA projektu przebudowy infrastruktury teleko-

munikacyjnej, nr uzgodnienia PW/Z-229/08 z dnia 10.09.2008, 

- uzgodnienie  z Przedsiᆐbiorstwem Wodociၐgów i Kanalizacji w Olsztynie przyᐠၐcza kana-

lizacji sanitarnej oraz wᐠၐczenia do wewnᆐtrznej sieci wodociၐgowej, nr uzgodnienia 

TD/007571/08 z dnia 26.08.2008, 

- decyzja Miejskiego Zarzၐdu Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie nr MZ.TI. 72213/313/08 

z dnia 06.10.2008 wyraៀajၐca zgodᆐ na rozwiၐzania projektowe i zezwalajၐca na dys-

ponowanie nieruchomoᖰciၐ na cele budowlane, 

- projekt budowlany przyᐠၐcza cieplnego wykonany przez MPEC Olsztyn, nr zgᐠoszenia AP 

7354-22-34/2008 z dnia 07.08.2008. 

 

2. Stan istniejၐcy. 

 

Istniejၐce obiekty dydaktyczno-techniczne uczelnianej oczyszczalni ᖰcieków Uniwersy-

tetu Warmiᑀsko-Mazurskiego znajdujၐ siᆐ w bezpoᖰrednim sၐsiedztwie Uniwersytetu, na 

wysokoᖰci Kortowa II. Od zachodu ograniczone sၐ ulicၐ Warszawskၐ, od wschodu przy-

legajၐ do rozlegᐠych, malowniczych terenów pradoliny rzeki ᐐyny. 

Dziaᐠka jest w peᐠni uzbrojona, wystᆐpuje na niej bogata zieleᑀ. Po jej poᐠudniowej stro-

nie przebiega potok Kortówka ᐠၐczၐcy jezioro Kortowskie z rzekၐ ᐐynၐ.  

 

3. Stan projektowany. 

 

Przedmiotem inwestycji jest Centrum Akwakultury i Inៀynierii Ekologicznej Uniwersy-

tetu Warmiᑀsko-Mazurskiego w Olsztynie. 



Na projektowane centrum bᆐdၐ skᐠadaᐠy siᆐ laboratoria badawcze z wybranych katedr 

Wydziaᐠu Ochrony ᖠrodowiska i Rybactwa UW-M. 

Wszystkie istniejၐce na terenie budynki i urzၐdzenia przewidziane sၐ do rozbiórki. 

 

4. Architektura projektowanego obiektu. 

 

Dziaᐠka na której zlokalizowano Centrum Akwakultury i Inៀynierii Ekologicznej przyle-

ga do malowniczych terenów pradoliny rzeki ᐐyny. Tereny te sၐ pᐠaskie, rozlegᐠe, poro-

ᖰniᆐty niskၐ roᖰlinnoᖰciၐ bagiennၐ i poprzecinane geometrycznၐ siatkၐ kanaᐠów odwad-

niajၐcych. 

Te charakterystyczne cechy otaczajၐcego krajobrazu staᐠy siᆐ punktem wyjᖰcia dla pro-

jektowanego obiektu. 

I tak architektura budynku integruje siᆐ z otoczeniem poprzez nawiၐzanie do: 

 

Pᐠaskiego rozlegᐠego terenu poprzez: 

bryᐠᆐ z pᐠaskimi dachami, czᆐᖰciowo zielonymi,  bryᐠa zwarta ale nie wysoka - tyl-

ko jedno i dwukondygnacyjna. 

Kanaᐠów odwadniajၐcych poprzez: 

komunikacjᆐ w budynku poprowadzonၐ w sposób czytelny, prosty, zaakcentowa-

nၐ w bryle, widocznၐ na zewnၐtrz w formie przeszkleᑀ. 

 

Budynek bᆐdzie stanowiᐠ jednၐ bryᐠᆐ, w której jednak wyraហnie zostanie zaznaczony 

podziaᐠ na czᆐᖰၰ zwiၐzanၐ z Akwakulturၐ i czᆐᖰၰ zwiၐzanၐ z Inៀynieriၐ Ekologicznၐ. Obie 

funkcje spiᆐte w caᐠoᖰၰ wspólnym holem wejᖰciowym. 

Architektura projektowanego obiektu bᆐdzie siᆐ integrowaၰ z naturalnym otoczeniem 

równieៀ poprzez zastosowanie naturalnych materiaᐠów i wyróៀnienie charakterystycznych 

walorów krajobrazu. Sᐠuៀyၰ temu bᆐdzie centralny widok poprzez hall na rozlegᐠe ᐠၐki i w 

oddali dolinᆐ rzeki, o odpowiednio uksztaᐠtowanych ᖰcianach i przeszkleniach umieszczo-

nymi na jego dᐠugiej osi, otwierajၐcymi perspektywᆐ. 

 

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, o konstrukcji ៀelbetowej szkieleto-

wej. 

Budynek 2 kondygnacyjny, czᆐᖰciowo podpiwniczony. 

Dachy pᐠaskie, stropodachy niewentylowane. 

ᖠciany osᐠonowe warstwowe z zastosowaniem systemu fasadowego z ᐠupka kamiennego, 

od strony poᐠudniowej, zachodniej i wschodniej elewacje w znacznej mierze przeszklone. 



Hall w caᐠoᖰci przeszklony wraz z dachem. 

 

5. Program funkcjonalny budynku: 

 

Na projektowane Centrum Akwakultury i Inៀynierii Ekologicznej Uniwersytetu 

Warmiᑀsko-Mazurskiego w Olsztynie skᐠadaၰ siᆐ bᆐdၐ nastᆐpujၐce elementy: 

 

1. Ochrona ᖠrodowiska – /Inៀynieria Ekologiczna/ 

 

W katedrze Inៀynierii Ekologicznej prowadzone sၐ badania zmierzajၐce do opracowania i 

wdroៀenia nowych metod oczyszczania ᖰcieków, przeróbki osadów ᖰciekowych oraz utyli-

zacji odpadów. W celu uzyskania wysokich efektów technologicznych stosowane sၐ ukᐠa-

dy ᐠၐczၐce procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Wykonywane sၐ badania nad za-

stosowaniem, mikrofal, promieniowania UV, staᐠego pola magnetycznego, prၐdu elek-

trycznego, a takៀe procesów pogᐠᆐbionego utleniania w technologii oczyszczania ᖰcieków 

i utylizacji odpadów. 

W Zespole Inៀynierii Ekologicznej opracowano i opatentowano rozwiၐzania technologicz-

ne z zakresu oczyszczania ᖰcieków przemysᐠowych w warunkach beztlenowych, zmodyfi-

kowanych metod osadu czynnego, podczyszczania ᖰcieków za pomocၐ technik pogᐠᆐbio-

nego utleniania. Cechuje je wysoka efektywnoᖰၰ oczyszczania, niskie koszty eksploata-

cyjne i moៀliwoᖰၰ odzysku energii. 

 

W skᐠad katedry Inៀynierii Ekologicznej wchodzၐ nastᆐpujၐce pomieszczenia: 

 1. Hala Technologiczna 

 2. Magazyn hali 

 3. Magazyn hali 

 4. Laboratorium badawcze L1 

 5. Laboratorium badawcze L2 

 6. Laboratorium badawcze L3 

7. Laboratorium badawcze LA1 

8. Laboratorium badawcze LA2 

9. Pomieszczenia biurowe 

10. Pomieszczenie socjalne 

11. Garaៀ 

12. Sala seminaryjna 

 



2. Rybactwo – /Akwakultura/ 

 

W katedrach prowadzone bᆐdၐ interdyscyplinarne badania zwiၐzane z hodowlၐ i prze-

twórstwem ryb, przygotowania i oceny pasz oraz innymi czynnikami majၐcymi wpᐠyw na 

rozwój szeroko pojᆐtej akwakultury. 

 

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego 

 

W skᐠad katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego wchodzၐ nastᆐpujၐce pomieszcze-

nia: 

 

 1. Lab.Akwak.1 - Histologiczne  

 2. Lab.Akwak.2 - Wylᆐgarnia 

 3. Lab.Akwak.3 - Wylᆐgarnia 

 4. Lab.Akwak.4 – Podchowalnia 

 5. Lab.Akwak.5 – Podchowalnia 

 6. Lab.Akwak.6 – Tarlaki ciepᐠe 

 7. Lab.Akwak.7 – Tarlaki zimne 

 8. Lab.Akwak.8 – Kwarantanna 

 9. Lab.Akwak.9 – Hodowla glonów, wrotków, bezkrᆐgowców 

 10. Lab.Akwak.10 – Hodowla glonów, wrotków 

 11. Lab.Akwak.11 – Hodowla glonów, wrotków, bezkrᆐgowców 

 12. Lab.Akwak.12 – Hodowla glonów, wrotków, bezkrᆐgowców 

13. Magazyn 

 14. Pokoje biurowe 

 

Katedra Biologii i Hodowli Ryb 

 

W skᐠad katedry Biologii i Hodowli Ryb wchodzၐ nastᆐpujၐce pomieszczenia: 

 

 1. Kwarantanna 

 2. Wylᆐgarnia 

 3. Podchowalnia 

 3. Podchowalnia zimna 

 3. Podchowalnia 

 4. Pracownia paszoznawstwa 



 5. Pracownia przygotowania surowców rybnych 

 6. Pracownia oceny pasz i surowca rybnego 

 7. Pracownia znakowania ryb 

 8. Magazyn szkᐠa i odczynników 

 9. Pokoje biurowe 

 10. Pokój socjalny 

 11. Sala seminaryjna 

 

Katedra Ichtiologii 

 

W skᐠad katedry Ichtiologii wchodzၐ nastᆐpujၐce pomieszczenia: 

 

 1. Kwarantanna 

 2. Laboratorium Inៀynierii Genetycznej 

 3. Wylᆐgarnia, Tarlaki 

 4. Podchowalnia 

 5. Sala awaryjna 

 6. Bank genów 

 7. Laboratorium kriokonserwacji materiaᐠu genetycznego. 

 8. Laboratorium oceny jakoᖰci gamet. 

 9. Laboratorium genetyki molekularnej 

 10. Laboratorium Parazytologiczne. 

 11. Pomieszczenie sterylizacji sprzᆐtu laboratoryjnego. 

 12. Magazyn odczynników 

 13. Magazyn 

 14. Pokoje biurowe. 

 

oraz pomieszczenia wspólne dla wszystkich katedr: 

 

1. Hall 

2. Pokój ochrony budynku i szatnia 

3. Pomieszczenia sanitarne 

4. Wentylatornia 

5. Pomieszczenie przyᐠၐcza wody 

6. Pomieszczenie wᆐzᐠa cieplnego 

 



6. Dane liczbowe: 

 

Powierzchnia dziaᐠki   14.858,6 m2 

Powierzchnia dróg i parkingów   2.352,8 m2 

Powierzchnia chodników       917,5 m2 

Powierzchnia terenów zielonych   9.785,4 m2 

Powierzchnia zabudowy    2.099,8 m2 

Powierzchnia uៀytkowa    2.685,4 m² 

Powierzchnia ruchu        811,6 m² 

Powierzchnia netto     3.497,0 m² 

Liczba kondygnacji                   2 

Wysokoᖰၰ budynku         11,11m, 8,67m 

Kubatura    15.349,9 m³ 

 

7.  Dane techniczne budynku 
  

- budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej skᐠadajၐcy siᆐ z dwóch bryᐠ rozdzie-

lonych dylatacjၐ. Iloᖰၰ kondygnacji od jednej do dwóch, czᆐᖰciowo podpiwniczony. 

Budynek o ukᐠadzie konstrukcyjnym mieszanym. Rozpiᆐtoᖰci traktów róៀnorodne. 

Usztywnienie budynku ᖰcianami noᖰnymi i klatkami schodowymi. 

Stropodachy pᐠaskie niewentylowane. Stropy kondygnacji ៀelbetowe, prefabrykowane 

typu FILIGRAN oraz prefabrykowane , sprᆐៀone typu SPIROLL dla rozpiᆐtoᖰci traktów L 

= 7,75 m i L = 8,50 m. 

Klatki schodowe ៀelbetowe wylewane. ᖠciany noᖰne kondygnacji nadziemnych murowane 

z bloczków wapienno-piaskowych, piwnic wylewane, betonowe i ៀelbetowe. Podciၐgi i 

sᐠupy ៀelbetowe wylewane.  

Kanaᐠy nawiewne klimatyzacji ៀelbetowe, wylewane. 

 
Posadowienie budynku pᐠaskie na ᐠawach i stopach ៀelbetowych. 
 
7.1  STROPODACHY 
 
- stropodach traktu L = 7,75 m niewentylowany, docieplony styropianem ze spadkiem, z 

pᐠyt sprᆐៀonych typu SPIROLL SP20/A4/R60 o wysokoᖰci konstrukcyjnej 20 cm. Dᐠugoᖰၰ 

oparcia na podciၐgach i ᖰcianach murowanych 10 cm. 

 
- stropodach traktu L = 8,50 m niewentylowany, docieplony styropianem, wyprawa gór-

na „ dach zielony” z pᐠyt sprᆐៀonych typu SPIROLL SP26,5/8/R60 o wysokoᖰci konstruk-

cyjnej 26,5 cm. Dᐠugoᖰၰ oparcia na podciၐgach i ᖰcianach murowanych 10 cm. 



 
- stropodach traktu L = 6,90 m niewentylowany, docieplony styropianem, wyprawa gór-

na „ dach zielony” z pᐠyt prefabrykowanych, zespolonych typu Filigran o gruboᖰci kon-

strukcyjnej 26-28 cm beton B-25 stal A-III. 

 
- stropodach traktu L = 6,90 m i L = 3,00 m niewentylowany, docieplony styropianem ze 

spadkiem, z pᐠyt prefabrykowanych, zespolonych typu Filigran o gruboᖰci konstrukcyjnej 

16-24 cm beton B-25 stal A-III. 

 
- stropodachy i naᖰwietla miᆐdzy bryᐠami o konstrukcji stalowej z rur prostokၐtnych sta-

lowych 180x100x6 ( stal St3S) mocowane do ᖰcian murowanych oraz ukᐠadane na ra-

mach stalowych z ceowników 2xC220 opartych na konstrukcji budynku. 

 
7.2. STROPY 
 
- stropy traktu L = 7,75 m laboratoriów z pᐠyt sprᆐៀonych typu SPIROLL SP26,5/6/R60 o 

wysokoᖰci konstrukcyjnej 20 cm. Dᐠugoᖰၰ oparcia na podciၐgach i ᖰcianach murowanych 

10 cm. 

 
- dla pozostaᐠych traktów z pᐠyt stropowych ៀelbetowych prefabrykowanych typu 

FILIGRAN o gruboᖰci konstrukcyjnej 16-25 cm , beton B-25, stal A-III  oraz na fragmen-

tach wylewany. 

 
7.3. PODCI၀GI I SᐐUPY 
 
- podciၐgi projektuje siᆐ ៀelbetowe  z betonu zwykᐠego B-25 zbrojone stalၐ A-III (34 GS). 
 
- sᐠupy pod oparcie podciၐgów ៀelbetowe wylewane z betonu ៀwirowego , zwykᐠego B-25 

zbrojone stalၐ A-III ( 34GS). 

 
- rdzenie ᖰcian pod oraz podciၐgów wylewane z betonu ៀwirowego , zwykᐠego B-25 zbro-

jone stalၐ A-III. 

 
UWAGA: 
 
- sᐠupy i rdzenie piwnic z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych z betonu szczelnego, 

z dodatkiem HYDROBETU. 

 
7.4. NADPROឰA 
 



- nadproៀa ᖰcian wewnᆐtrznych prefabrykowane z beleczek typu "L-19 " wg KB1-

31.3.4/1/-88 oraz dla kondygnacji H > 4,0 m w postaci dozbrojonego wieᑀca wylewane-

go w poziomie góry otworów drzwiowych. 

- wylewane z betonu B-25 zbrojone stalၐ A-III. 

 

7.5. WIEᐰCE ឰELBETOWE 
 
- wylewane z betonu B-25 zbrojone podᐠuៀnie stalၐ A-III. Zbrojenie ᐠၐczyၰ na peᐠen za-

kᐠad na rozciၐganie ld = 45xφ. Wieᑀce ᖰcian zewnᆐtrznych dociepliၰ styropianem. 

 
7.6  KLATKI SCHODOWE 
 
- ៀelbetowe z betonu B-25 zbrojone stalၐ A-III. 

 

7.7  SZYB WINDY 
 
- wylewany, ៀelbetowy gruboᖰci 15 cm z betonu B-25 zbrojony stalၐ A-III. 

Szyb windowy naleៀy wykonywaၰ pod staᐠym nadzorem dostawcy urzၐdzeᑀ dហwigowych. 

W ᖰcianach i pᐠytach szybu zabetonowaၰ marki urzၐdzeᑀ dហwigowych. 

 
7.8 ᖠCIANY 
 
- wewnᆐtrzne i zewnᆐtrzne  noᖰne i usztywniajၐce kondygnacji parteru oraz  piᆐtra gr. 24 

cm z bloczków wapienno - piaskowych kl. M - 20 na  zaprawie M-20 z wypeᐠnieniem spo-

in pionowych. ᖠciany dla wysokoᖰci kondygnacji H > 4,0 m brutto wzmocnione rdzeniami 

ៀelbetowymi i wieᑀcem ៀelbetowym wylewanym na poziomie góry otworów drzwiowych. 

ᖠciany zewnᆐtrzne docieplone weᐠnၐ mineralnၐ okᐠadane ᐠupkiem mocowanym do kon-

strukcji ᖰciany kotwami Hilti. 

 
- wewnᆐtrzne i zewnᆐtrzne  noᖰne czᆐᖰci biurowej o wysokoᖰci kondygnacji H = 2,98 m 

piᆐtra gr. 24 cm z bloczków wapienno - piaskowych kl. M - 15 na zaprawie M-10 z wy-

peᐠnieniem spoin pionowych. 

 
- wewnᆐtrzne samonoᖰne murowane na stropach gr. 24 cm z bloczków gazobetonowych 

odmiany M-500 na zaprawie M-10. 

 
- zewnᆐtrzne i wewnᆐtrzne noᖰne usztywniajၐce w pasmach wsporników kondygnacji 

piwnic, parteru i piᆐtra  gr. 24 cm z betonu B-25 zbrojone stalၐ A-III. 

 



- wewnᆐtrzne i zewnᆐtrzne noᖰne kondygnacji piwnic gr. 24 cm z betonu B-25 zbrojone na 

skurcz stalၐ A-III. Z uwagi na wysokie poziomy wód gruntowych z beton szczelny z dodat-

kiem HYDROBETU. 

 
  
- nadlewki ᖰcian fundamentowych czᆐᖰci niepodpiwniczonej betonowe gr. 24 cm z beto-

nu B-20. 

 
- filarki okienne o przekroju mniejszym od 50x25 cm z cegieᐠ wapienno-piaskowych kl. M-

20, na zaprawie M-20 lub ៀelbetowe z betonu B-25 zbrojone stalၐ A-III. 

 
- ᖰciany dziaᐠowe piᆐtra ustawione na stropach gazobetonowe gr. 8 lub 12 cm. 
 
7.9  KANAᐐY NAWIEWNE KLIMATYZACJI 
 
- ៀelbetowe z betonu B-25 zbrojone stalၐ A-III. 

 
7.10  FUNDAMENTY 
 
- wylewane, ᐠawy ៀelbetowe o wysokoᖰci 40 cm z betonu ៀwirowego klasy B-20 zbrojone 

podᐠuៀnie 4 φ 12 stalၐ A-III. Prᆐty zbrojeniowe ᐠaw ᐠၐczyၰ na peᐠen zakᐠad na rozciၐga-

nie, ld=45xφ=55 cm. Zbrojenie ᐠaw ciၐgᐠe przez stopy fundamentowe. 

 
W nadlewkach ᐠaw zabetonowaၰ prᆐty kotwiၐce rdzeni ៀelbetowych oraz  rury ochronne 

poziomów instalacji sanitarnych. 

 
Stopy fundamentowe wysokoᖰci 60 cm z betonu B-20 zbrojone stalၐ A-III. 
 
Pod fundamentami „ chudy" beton B-10 gr. minimum 10 cm. Fundamenty czᆐᖰci podpiwni-

czonej z uwagi na wysokie poziomy wód gruntowych z betonu szczelnego z dodatkiem 

HYDROBETU. 

 
7.11  Fasady. 

 

W projektowanym obiekcie wystᆐpujၐ dwa rodzaje fasad. 

1- fasady stanowiၐce doᖰwietlenie pomieszczeᑀ laboratoryjnych i biurowych 

 Typ Thermo 50 , SFB 4150 

2- fasada stanowiၐca przeszklenie przestrzeni holu gᐠównego z elementami dachu i ᖰcian. 

 Typ Thermo 50 , SFB 4150 MSG 

 



Ad.1- system typu SFB 4150, ᖰciana sᐠupowo ryglowa, odwadniana polowo z zastosowa-

niem profili jednego typu dla sᐠupów i rygli. Zewnᆐtrzne listwy dociskowe sᐠupów (profile 

maskujၐce) o wysokoᖰci: 

- 4,9 cm typ 42129* na fasadach: F-W4, F-S3 

- 7,9 cm typ 68693* na fasadach: F-W1, F-W2, F-W3, 

F-S1, F-S2, F-S4, F-S5, F-S6,  

F-E1, F-E2, F-E3, F-E4, F-E5, F-E6, F-E7, F-E8, 

- na ryglach  listwa maskujၐca pᐠaska!. 

W fasadzie zaprojektowane zostaᐠy okna rozwieralne o pionowej osi obrotu na ᖰrodku 

skrzydᐠa. We wszystkich fasadach typu 1 rozstaw sᐠupów zostaᐠ przyjᆐty w trzech modu-

ᐠach: 62,5; 90; 125cm. Ich konkretny ukᐠad zostaᐠ ᖰciᖰle zaprojektowany (patrz rys. nr 

12.) Fasady oglၐdane od zewnၐtrz majၐ robiၰ wraៀenie podzielonych wyraហnie pionami w 

przypadkowej kolejnoᖰci moduᐠów. 

W fasadach zastosowano szkᐠo w dwóch typach. 

A) fasady, elementy jasne    

SGG PLX COOL- LITE SKN II 174 6mm ESG /16 Argon/ STADIP PROTECT 44.2 PLX. 

B) fasady, elementy ciemne    

SGG PLX COOL- LITE STB 120 6mm ESG /16 Argon/ PLANITHERM ULTRA STADIP 

PROTECT 44.2 PLX. 

 

Ad.2- dach i ᖰciany w systemie sᐠupowo-ryglowym strukturalnym typu SFB 4150 MSG,  

W fasadach Hs- 1, Hs-3 zaprojektowane zostaᐠy drzwi rozsuwane z automatykၐ typu Ge-

ze i napᆐdzie „ slim drive” 

Podziaᐠy pionowe i poziome ᖰcian holu sၐ regularne i maᐠo widoczne. 

W fasadach zastosowano szkᐠo w dwóch typach. 

C) ᖠwietlik, hall - dach 

HST/  SGG BIOCLIN PLX COOL- LITE SKN II 154 6mm ESG /16 Argon/ STADIP 

PROTECT 44.4 PLX. 

D) hall – ᖰciany 

SGG PLX COOL- LITE SKN II 154 6mm ESG /16 Argon/ STADIP PROTECT 44.2 PLX. 

 

7.12  ᖠciany osᐠonowe. 

 

ᖠciany osᐠonowe typu SAPA SFB 4150 

Konstrukcja systemu: 



W ᖰcianach odwadnianych polowo system przewiduje stosowanie profili jednego typu 

zarówno dla sᐠupów jak i dla rygli. Poᐠၐczenia realizowane sၐ za pomocၐ specjalnych zᐠၐ-

czy oraz wkrᆐtów i klinów ze stali nierdzewnej. Zewnᆐtrzne listwy dociskowe oddzielone 

sၐ od wewnᆐtrznego szkieletu noᖰnego przekᐠadkami z HPVC i mocowane wkrᆐtami ze 

stali nierdzewnej. Wewnᆐtrzna uszczelka oszklenia wykonana jest z komorowego EPDM 

(materiaᐠ o zwiᆐkszonej izolacyjnoᖰci cieplnej), natomiast  

zewnᆐtrzna – z EPDM twardego.  

W ᖰcianach strukturalnych typu MSG szkielet noᖰny wykonywany jest z profili systemu 

SFB 4150 (ᖰciany o wysokoᖰci do 12 m). Mocowanie wypeᐠnieᑀ realizowane jest za po-

mocၐ specjalnych elementów trzymajၐcych wewnᆐtrznၐ szybᆐ. Szczelina pomiᆐdzy sၐ-

siednimi szybami zewnᆐtrznymi wypeᐠniona moៀe byၰ uszczelkၐ z komorowego EPDM lub 

spoinၐ silikonowၐ.  

 

Parametry techniczne:  

Materiaᐠ: ksztaᐠtowniki aluminiowe wykonywane sၐ ze stopu EN AW-6063 wg  

PN-EN 573-3:1998, stan T6 wg PN-EN 515:1996  

Izolacyjnoᖰၰ termiczna:  dla  ᖰcian odwadnianych polowo wspóᐠczynnik przenikania 

ciepᐠa Ur dla typowych sᐠupów i rygli ram wynosi 1,85 W/m K (grupa materiaᐠowa ramy 

1 wg DIN 4108);  

dla  ᖰcian odwadnianych sᐠupowo (w tym  ᖰcian typu SG) Ur=2,15 ÷ 2,20 W/m K;  

dla ᖰcian typu MSG Ur=2,15 W/m K;  

Izolacyjnoᖰၰ akustyczna: w zaleៀnoᖰci od zastosowanych szyb: 

dla szyby 6+4/16 Rw(C;Ctr) = 36 (-1; -4) dB;  

Wspóᐠczynnik infiltracji powietrza: a≤ 0,1 m /(m•h•daPa) 

Odpornoᖰၰ ogniowa  pas podokienno-nadproៀowy sklasyfikowany zostaᐠ w klasie EI 60. 

Wykoᑀczenie powierzchni: Powierzchnie mogၐ byၰ anodowane (takៀe w kolorach 

specjalnych) lub powlekane poliestrowymi lakierami proszkowymi dostᆐpnymi w kolorach 

standardowych (wg oznaczeᑀ RAL ) oraz metalizowanych. 

RAL 9006: wszystkie elementy konstrukcja  oraz listwy dociskowe na sᐠupach 

RAL 9007: listwa maskujၐca rygiel poᖰredni w fasadach typu SFB 4150 wystᆐpujၐcych na 

I piᆐtrze i na parterze w fasadach F-W4, F-S3. 

RAL 9007:  element okapowy- systemowy parapet fasady 

 

7.13. Stolarka drzwiowa. 

 

Drzwi wewnᆐtrzne do laboratoriów przeszklone o konstrukcji aluminiowej. 



Drzwi wewnᆐtrzne do pokojów biurowych – pᐠytowe z oᖰcieៀnicၐ regulowanၐ, wykoᑀcze-

nie CPL. 

Wejᖰciowe do sanitariatów - pᐠytowe z oᖰcieៀnicၐ regulowanၐ, wykoᑀczenie CPL. 

Wewnᆐtrzne w sanitariatach ᖰcianki i drzwi systemowe typu LTT. 

Drzwi zewnᆐtrzne w poziomie parteru – przeszklone o konstrukcji aluminiowej jako ele-

menty fasad. 

Drzwi zewnᆐtrzne w poziomie piwnicy – stalowe peᐠne. 

Bramy garaៀowe uchylne, stalowe, ocieplone, z napᆐdem obsᐠugiwanym pilotem. Kolor 

naturalnego aluminium 

W wydzielonej poៀarowo klatce schodowej drzwi o odpornoᖰci ogniowej EI 30. 

Szczegóᐠowe informacje o stolarce drzwiowej zawarte sၐ w zestawieniu stolarki. 

 

7.14  Izolacje przeciwwilgociowe. 

 

● Pionowa ᖰcian piwnic z SUPERFLEXU 10 wg technologii firmy Deitermann. 

● Pozioma w posadzce na gruncie 1 x folia izolacyjna czarna bez szwu gr.0,15mm. 

● Dachu - folia paroprzepuszczalna. 

● W ᐠazienkach i pomieszczeniach WC izolacja pozioma w posadzce – folia PCV wywiniᆐta 

na ᖰciany min. 10 cm. 

● W miejscach przejᖰၰ przewodów sanitarnych przez ᖰciany zewnᆐtrzne styk ᖰciany i 

przewodu uszczelniၰ masၐ Superflex 10 z wyobleniem krawᆐdzi. 

● W miejscach przejᖰၰ przewodów sanitarnych przez ᖰciany zewnᆐtrzne przestrzeᑀ po-

miᆐdzy tulejၐ ochronnၐ i przewodem uszczelniၰ piankၐ poliuretanowၐ. 

Jako przejᖰcie gazo i wodoszczelne zastosowano produkt firmy INTEGRA – przejᖰcie 

szczelne typu WGC. 

 

7.15  Izolacje termiczne. 

 

● Posadzka na gruncie – styropian twardy FS-20 gr. 5 cm. 

● Stropodach niewentylowany – weᐠna mineralna 20cm. 

● ᖠciany zewnᆐtrzne budynku – kondygnacje nadziemne weᐠna mineralna gr. 12 cm, 

kondygnacja piwnic pᐠyty termoizolacyjne z ekstradowanej pianki polistyrenowej np. 

JACKODUR gr. 8 cm do wysokoᖰci 30 cm ponad terenem, wspóᐠczynnik przewodzenia 

ciepᐠa dla pᐠyt 0,034 W/mK, gᆐstoᖰၰ 30 kG/m3, atest ITB AT-15-5464/2002. 

● Strop nad piwnicၐ – styropian FS-20 gr. 5 cm uᐠoៀona na stropie. 

 



7.16  Dylatacje. 

 

Dylatacje posadzki betonowej gr. 5,0 cm – od ᖰcian oddylatowana paskiem styropianu 

gr. 1,0 cm, korytarzy poprzecznie poprzez naciᆐcie do ½ gruboᖰci co 2÷2,5 szerokoᖰci 

korytarza. Maksymalne pola dylatacyjne mniejsze niៀ 36 m2, odlegᐠoᖰci miᆐdzy dylata-

cjami<6,0m. 

 

7.17  Tynki. 

 

Tynki w laboratoriach cem.-wap. kategorii II wykoᑀczone gᐠadziၐ gipsowၐ lub tynk gip-

sowy, malowane min. 2 razy farbၐ specjalistycznၐ dla tego typu pomieszczeᑀ. 

Parapety wewnᆐtrzne z konglomeratu gr. 2,5 cm. Poᐠၐczenia pᐠyt stropowych - szpachla 

gipsowa, sufity malowane 2 razy biaᐠၐ farbၐ emulsyjnၐ. 

Tynki w pozostaᐠych pomieszczeniach cem.-wap. kategorii II wykoᑀczone gᐠadziၐ gipso-

wၐ lub tynk gipsowy. 

Tynki z hydraulicznej wiၐៀၐcej mikrozaprawy wykonywanych w wybranych laboratoriach 

ze wzglᆐdu na panujၐcၐ wilgotnoᖰၰ w pomieszczeniach. 

Zastosowana zaprawa hydrauliczna dotyczy pomieszczeᑀ parteru nr 0/25, 0/26, 0/27, 

0/28, 0/29, 0/32, 0/33, 0/34, 0/38, 0/39, 0/40, 0/43, 0/44, 0/45, 0/46, 0/47, 0/48, 0/49, 

0/51, 0/52, 0/53, 0/54, 0/56, 0/57. 

 

7.18  Glazura. 

 

W pomieszczeniach sanitarnych glazura na peᐠna wysokoᖰၰ pomieszczenia. 

W pomieszczeniach socjalnych przy ciၐgach kuchennych fartuch z glazury na wysokoᖰၰ 

0,8 metra. 

Dobór glazury w uzgodnieniu z autorem projektu. 

 

7.19  Posadzki. 

 

W laboratoriach posadzka przemysᐠowa ៀywiczna typu ASOFLOOR-AB. 

W holach, korytarzach, na klatkach schodowych w sanitariatach i pomieszczeniach tech-

nicznych gres. 

W pokojach biurowych w czᆐᖰၰ Inៀynierii Ekologicznej wykᐠadziny obiektowe o parame-

trach antystatycznych i duៀym wspóᐠczynniku ᖰcieralnoᖰci w czᆐᖰci Akwarystycznej z PCV 

o parametrach j.w.. 



W salach seminaryjnych wykᐠadziny z PCV o parametrach antystatycznych i duៀym 

wspóᐠczynniku ᖰcieralnoᖰci. 

W pomieszczeniu rozdzielni gᐠównej na kondygnacji piwnicy podᐠoga techniczna o modu-

le 60x60cm i wysokoᖰci 51cm, iloᖰၰ 18m2, na ruszcie metalowym, profile 60x80x2mm, 

sᐠupki stalowe ocynkowane, gruboᖰၰ pᐠyt ok. 40mm, wykoᑀczenie pᐠyt PCV, podᐠoga an-

tystatyczna. 

 

Dobór gresu, koloru posadzki ៀywicznej i pozostaᐠych wykᐠadzin w uzgodnieniu z autorem 

projektu. 

 

7.20  ᖠciany dziaᐠowe. 

 

Na stropach gruboᖰci 8 i 12cm z gazobetonu. 

W projekcie wystᆐpujၐ dwa typy wewnᆐtrznych ᖰcianek przeszklonych. 

1. Witryny wewnᆐtrzne systemowe typu SAPA „System 50”- system bez termoizola-

cji oparty na ksztaᐠtownikach aluminiowych powlekanych poliestrowymi lakierami 

proszkowymi w kolorze RAL 9006, szkᐠo przezierne, bezpieczne gr. 6mm, wspóᐠ-

czynnik TL ok.90%. 

2. Szkᐠo profilowe typu Linit/P26/60/7 clarissimo, hartowane 

-dla „witryn” oznaczonych na rysunkach W8,W9 i W10. 

Obudowy szachtów instalacyjnych z podwójnych pᐠyt g-k na ruszcie metalowym. 

 

7.21  Odwodnienie dachów. 

 

Zaprojektowano podciᖰnieniowe odwodnienie pᐠaskich dachów w technologii PLUVIA lub 

innej o podobnych parametrach. 

Przy elewacji przeszklonej doᖰwietlajၐcej hall odwodnienie liniowe typu tarasowego np. 

ACO Profiline ze stali ocynkowanej, wysokoᖰၰ regulowana 7 do 11cm, szerokoᖰၰ 13cm. 

Dᐠugoᖰၰ odwodnienia liniowego 1476cm. 

 

7.22  Elewacje. 

 

ᐐupek naturalny grafitowy (SIN 150): 

- krycie w ᐠuskᆐ (zastosowanie ᐠusek jednakowej wielkoᖰci), uzyskanie efektu wznoszၐ-

cych siᆐ rzᆐdów ᐠusek pod niewielkim kၐtem (5-10°), jednakowo na wszystkich pᐠaszczy-

znach ᖰcian,  



- ᐠuski o wymiarach 40x30 cm, o gr. ok. 5mm,  

- mocowanie ᖰrubami ze stali nierdzewnej 

- zastosowanie ᐠupka do wykoᑀczenia oᖰcieៀy zewnᆐtrznych otworów okiennych i fasa-

dowych ( pᐠaszczyzny boczne i górna) 

- attyki zakoᑀczone osᐠonami typu Alucobond w Kolorze RAL 9007 

 

7.23  Kominy wentylacyjne. 

 

Przewody wentylacji grawitacyjnej nna wysokoᖰci kondygnacji z rur spiro Ø150 w szach-

cie obudowanym ᖰciankၐ z pᐠyt g-k na ruszcie metalowym izolowanym weᐠnၐ mineralnၐ. 

Ponad dachem kominy dwuᖰcienne ze stali kwasoodpornej z nasadၐ obrotowၐ. 

 

7.24  ᐐazienka dla osób niepeᐠnosprawnych. 

ᐐazienka dla niepeᐠnosprawnych (pom. 0/58) wyposaៀona w porᆐcze: prostၐ l=600mm, 

porᆐcz do wc lewၐ l=750x800mm, porᆐcz uchylnၐ ᖰciennၐ l=600mm. Materiaᐠ – stal 

kwasoodporna. 

 
7.25  Dហwig . 

Specyfikacja techniczna dហwigu  

 

1. Wymiary  wewnᆐtrzne  szybu: 1600x1650mm 

2. Wymiary  kabiny: 1250x1000mm 

3. Szerokoᖰၰ otworu drzwiowego 900mm (obsᐠuga niepeᐠnosprawnych) 

4. Udហwig 450kg 

5. Sterowanie dហwigiem przystosowane do obsᐠugi przez osobᆐ niepeᐠnosprawnၐ 

6. Podᐠoga kabiny z gumy antypoᖰlizgowej 

7. ᖠciany kabiny laminowane lub ze stali kwasoodpornej(o podwyៀszonych parametrach 

higienicznych) 

8. Drzwi szybowe ze stali nierdzewnej 

9. Odboje oraz porᆐcze na ᖰcianach kabiny (obsᐠuga niepeᐠnosprawnych) 

10. Prᆐdkoᖰၰ min.1m/s 

11. Bez lustra 

12. Napᆐd elektryczny 

 
 
7.26  WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
 
 



W poziomie posadowienia niepodpiwniczonej projektowanego budynku wystᆐpujၐ noᖰne 

grunty warstwy IVa (Pd/Ps/Pg+H o stopniu zagᆐszczenia JD = 0,33), IVb (Pd, Pd/Pπ o 

stopniu zagᆐszczenia JD = 0,50), IVc (Ps/Pr oJD = 0,50), IVd (piaski drobne o JD = 0,40 

i JD = 0,50) oraz grunty nasypowe warstwy Ia (do wymiany na nasyp budowlany). 

Wody gruntowe wystᆐpujၐ w poziomie 103,49 mnpm do 101,82 mnpm i sၐ poniៀej po-

ziomu posadowienia czᆐᖰci niepodpiwniczonej i w poziomie posadowienia czᆐᖰci podpiw-

niczonej budynku. 

 
Grunty sᐠabonoᖰne i nasypy niekontrolowane do wymiany na pospóᐠkᆐ zagᆐszczonၐ do 

stopnia JD = 0,50. 

 
Ogólnie warunki posadowienia wymagajၐcၐ staᐠego nadzoru geologicznego przy wyko-

nywaniu wykopu oraz sposobu kontroli  odwodnienia wykopu czᆐᖰci podpiwniczonej. 

 
UWAGA: 
 
- stawia siᆐ wymóg odbioru wykopów przez uprawnionego geologa z wpisem 

do dziennika budowy przed wykonaniem fundamentów. 

Na etapie odbioru gruntu w uzgodnieniu z geologiem i projektantem branៀy 

instalacji sanitarnych uzgodniၰ sposób odwodnienia wykopu – drenaៀem opa-

skowym lub innၐ metodၐ zaproponowanၐ przez osoby uprawnione w zaleៀno-

ᖰci od warunków lokalnych stwierdzonych w wykopie. 

 

8. Aneks przeciwpoៀarowy: 

 

Kategoria zagroៀenia ludzi     ZL III 

Klasa odpornoᖰci poៀarowej dla budynku   „D” 

Klasa odpornoᖰci ogniowej elementów budynku: 

 gᐠówna konstrukcja noᖰna    R 30 

 konstrukcja dachu     (-) 

 strop       REI 30 

 ᖰciana zewnᆐtrzna     EI 30 

 ᖰciana wewnᆐtrzna     (-) 

 przekrycie dachu     (-) 

Dopuszczalna powierzchnia strefy poៀarowej  8.000 m2 

Piwnice oddzielone od pozostaᐠej czᆐᖰci budynku stropami i ᖰcianami o klasie odpornoᖰci 

ogniowej REI 60 i zamkniᆐte drzwiami o klasie odpornoᖰci ogniowej EI 30. 



Hydranty Ø25 dᐠ. 30m z wᆐៀem póᐠsztywnym. 

Drogi ewakuacyjne: 

 obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych  EI 15 

 szerokoᖰၰ poziomych dróg ewakuacyjnych  co najmniej 1,4 m 

 dᐠugoᖰၰ dojᖰcia ewakuacyjnego przy jednym dojᖰciu 30 m w tym nie wiᆐcej 

jak 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej 

 dᐠugoᖰၰ dojᖰcia ewakuacyjnego przy co najmniej 2 dojᖰciach 60 m 

Klatka schodowa w czᆐᖰci Inៀynierii Ekologicznej wydzielona poៀarowo drzwiami o klasie 

odpornoᖰci ogniowej EI 30 i wyposaៀona w klapᆐ oddymiajၐcၐ. 

Klapa dymowa 120x120cm jednoskrzydᐠowa na prostej podstawie z wypeᐠnieniem skrzy-

dᐠa poliwᆐglanem komorowym 25mm, wyzwalane automatycznie z systemu SAP i rᆐcz-

nie. 

Ponadto 8 okien oddymiajၐcych jako integralne elementy szklanego dachu Hd-1 w czᆐᖰci 

akwarystycznej uruchamiane j.w.. 

 

9. Instalacje techniczne. 

 

Budynek wyposaៀony bᆐdzie w niezbᆐdne instalacje techniczne. 

Dla projektu uzyskano warunki techniczne które okreᖰlajၐ sposób w jaki naleៀy podᐠၐczyၰ 

budynek do istniejၐcego uzbrojenia. 

 

Projektowane sၐ nastᆐpujၐce elementy instalacji: 

- przyᐠၐcze wody 

- przyᐠၐcze kanalizacji sanitarnej 

- przyᐠၐcze kanalizacji deszczowej 

- przyᐠၐcze cieplne 

- drenaៀ opaskowy czᆐᖰci podpiwniczonej 

- przyᐠၐcze elektryczne 

- agregat prၐdotwórczy 

- instalacje wewnᆐtrzne c.o., wod. - kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wybra-

nych pomieszczeᑀ, 

- instalacje elektryczne wewnᆐtrzne, zasilania komputerów, sygnalizacji przeciwpoៀaro-

wej wybranych pomieszczeᑀ, sygnalizacji wᐠamania, kontroli dostᆐpu. 

 

9.1. Instalacje elektryczne: 



9.1.1. Stacja transformatorowa SN/nn 15/0,4kV. 

 
W celu wykonania zasilania obiektu projektuje siᆐ wykonanie stacji transformatorowej 

typu kontenerowego typu: MRw-b 20/630 o wymiarach: 4,2x2,35m prod. „ZPUE S.A. 

Wᐠoszczowa”. 

Stacja transformatorowa typu bᆐdzie przeznaczona do zasilania w energiᆐ elektrycznၐ o 

napiᆐciu 400/230V obiektu Centrum Akwakultury i Inៀynierii Ekologicznej w Olsztynie i 

jest ona przystosowana do wspóᐠpracy z sieciၐ ᖰredniego napiᆐcia w wykonaniu kablo-

wym. Obsᐠuga urzၐdzeᑀ prowadzona jest wewnၐtrz budynku stacji. 

 

9.1.2. Agregat prၐdotwórczy. 

 
Jako ហródᐠo zasilania awaryjnego projektuje siᆐ agregat prၐdotwórczy o mocy 100 kVA 

prod. „Volvo”. Agregat moៀe pracowaၰ jako zespóᐠ wyciszony ze sterowaniem automa-

tycznym i rᆐcznym). Dla sterowania automatycznego start i wyᐠၐczenie agregatu dokonu-

je siᆐ sygnaᐠem zaniku i powrotu napiᆐcia w sieci. 

 

9.1.3. Oᖰwietlenie terenu. 

Projektuje siᆐ wykonanie sieci oᖰwietleniowej kablem YAKY 4x16mm2  

z projektowanej tablicy TB-ADMa w rozdzielni gᐠównej, pom. nr -1/04 w piwnicy.  

 

9.1.4. Tablice gᐠówne. 

Rozdzielnica gᐠówna RG oraz rozdzielnice nn (Rnn-1a, Rnn-1b, Rnn-2a, Rnn-2b) tablice 

administracyjne (TB-ADMa, TB-ADMb) oraz tablice UPS-ów (TB-UPS1 i TB-UPS2) naleៀy 

umieᖰciၰ w pom. rozdzielni gᐠównej, pom. nr -1/40 na poziomie piwnicy. 

 

9.1.5. Tablice bezpiecznikowe. 

Tablice bezpiecznikowe piᆐtrowe (TB, TK i TG) wykonaၰ w obudowach wnᆐkowych o 

wysokoᖰci 1,05m. Tablice montowaၰ na wysokoᖰci 80 cm od posadzki.  

 

9.1.6. Wewnᆐtrzne linie zasilajၐce. 

Obwody rozdzielcze naleៀy wykonaၰ przewodami miedzianymi typu LgY w rurkach typu 

RB. Poziome odcinki wlz ukᐠadaၰ w rurkach RB w korytkach kablowych i pod tynkiem. 

Odcinki pionowe prowadziၰ w przestrzeni szachtu elektrycznego oraz pod tynkiem. 

 

9.1.7. Instalacja administracyjna: 



- oᖰwietlenie ciၐgów komunikacyjnych, 

- oᖰwietlenie zewnᆐtrzne, 

- zasilanie central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej i wentylatorów dacho-

wych, 

- zasilanie windy, 

- zasilanie wzmacniacza telewizji i wykonanie instalacji RTV, 

- zasilanie i wykonanie instalacji CCTV ochrony, 

 

9.1.8. Instalacja odgromowa 

Zwody poziome wykonaၰ jako nie naprᆐៀane z drutu DFeZn  8 mocujၐc go na dystan-

sowych wspornikach. Drut naleៀy zamocowaၰ w sposób trwaᐠy w odlegᐠoᖰci min. 0,02m 

od dachu. Na wszystkich elementach budowlanych znajdujၐcych siᆐ nad powierzchniၐ 

dachu (np. kominy, wentylatory) wykonaၰ równieៀ zwody poziome h=0,02m na uchwy-

tach dystansowych, a nastᆐpnie po najkrótszej trasie poᐠၐczyၰ z zwodem poziomym da-

chu. Zwody wykonaၰ drutu DFeZn  8. 

Jako uziemienie podstawowe naleៀy wykonaၰ uziemienie fundamentowe (naturalne). 

Bednarkᆐ FeZn 25x4 naleៀy poᐠၐczyၰ ze zbrojeniem fundamentowym poprzez spawanie 

na dᐠugoᖰci min. 0,5m. 

 

9.1.9. Instalacja elektryczna oᖰwietleniowa: 

 

Zaprojektowano oᖰwietlenie podstawowe i ewakuacyjne. 

 

9.1.10. Instalacja wyrównawcza gᐠówna. 

W budynku naleៀy wykonaၰ szynᆐ wyrównawczၐ bednarkၐ ocynkowanၐ FeZn 25x4. Do 

szyny wyrównawczej naleៀy podᐠၐczyၰ wszystkie instalacje, zbiorniki, konstrukcje stalowe 

(stelaៀe, póᐠki), zaciski PE w tablicach, konstrukcje stalowe wyposaៀenia technologiczne-

go budynku, rurociၐgi metalowe technologiczne, sanitarne i wentylacyjne. Szynᆐ wyrów-

nawczၐ naleៀy uziemiၰ. 

 

9.1.11. Instalacja wyrównawcza miejscowa. 

W ᐠazienkach, sanitariatach, wentylatorowi, wᆐហle cieplnym, sprᆐៀarkowni oraz w po-

mieszczeniu przyᐠၐcza wody wykonaၰ poᐠၐczenia wyrównawcze lokalne przewodem DY 4 

i 2,5mm2/RB p/t. Do przewodu PE przyᐠၐczyၰ wszystkie metalowe rurociၐgi, urzၐdzenia, 

rozdzielacze, itp. zachowujၐc normatywne strefy ochronne pomiᆐdzy instalacjami elek-

trycznymi i sanitarnymi. 



 

9.1.12. Ochrona p/przepiᆐciowa 

Dla zapewnienia ochrony przed przepiᆐciami projektuje siᆐ zainstalowaၰ nastᆐpujၐce 

elementy ochrony p/przepiᆐciowej: 

- ochronniki typu DEHNventil w  tablicach gᐠównych RG; 

- ochronniki typu DEHNguard w tablicach piᆐtrowych TB, TK i TG; 

 

9.1.13. Ochrona przeciwporaៀeniowa 

Projektuje siᆐ ochronᆐ wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne wyᐠၐczanie zasilania 

poprzez wyᐠၐczniki nadmiarowo-prၐdowe jako ochrona przed uszkodzeniem (dotykiem 

poᖰrednim) i izolowanie czᆐᖰci czynnych dla ochrony przed dotykiem bezpoᖰrednim oraz 

jako uzupeᐠnienie ochrony podstawowej wyᐠၐczniki róៀnicowo-prၐdowe. Ochronᆐ naleៀy 

sprawdziၰ po wykonaniu montaៀu. 

 

9.2. Instalacje sanitarne: 

 

9.2.1. Kanalizacja deszczowa 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenia wód deszczowych do miejskiej sieci 

kanalizacji deszczowej z dziaᐠki nr 75, obr. 110 przy ul. Warszawskiej w Olsztynie, na 

której zlokalizowany zostanie Centrum Akwakultury i Inៀynierii Ekologicznej Uniwersytetu 

Warmiᑀsko-Mazurskiego, wydanymi przez Wydziaᐠ Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 

Miejskich Urzᆐdu Miejskiego w Olsztynie, wody opadowe odprowadzane bᆐdၐ projekto-

wanၐ instalacjၐ kanalizacji deszczowej, a nastᆐpnie dwoma przyᐠၐczami: do projektowa-

nej studni D1 na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej φ0,500m, w ulicy ul. Warszaw-

skiej, i do projektowanej studni D20 na sieci kanalizacji deszczowej φ0,200m przebiega-

jၐcej na terenie dziaᐠki 110-75. 

 
9.2.2. Zbiornik wody deszczowej: 

W celu wykorzystania wód opadowych (element dekoracyjny oraz podlewanie dachu zie-

lonego i trawników) do gromadzenia wód deszczowych zaprojektowano zbiornik bezod-

pᐠywowy HDPE firmy Wobet-Hydret (Wola Grzymkowa 25a, 95-070 Aleksandrów ᐐódzki, 

tel/fax 042-712 20 60, 712 00 41), o nastᆐpujၐcych parametrach: 

- pojemnoᖰၰ:  60m3; 



- ᖰrednica:  2,5m; 

- dᐠugoᖰၰ:  12,3m. 

 

9.2.3.Drenaៀ: 
 
W zwiၐzku z zastanymi warunkami geotechnicznymi zaprojektowano drenaៀ opaskowy 

wzdᐠuៀ ᖰcian zewnᆐtrznych czᆐᖰci podpiwniczonej budynku. Wody z drenaៀu opaskowego 

zostanၐ odprowadzone do studni D21, majၐcej osadnik o gᐠᆐbokoᖰci 0,5m. 

 

9.2.4. Kanalizacja sanitarna 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi przyᐠၐczenia PWiK - Olsztyn ᖰcieki sanitarno-bytowe z 

terenu w/w dziaᐠki odprowadzane bᆐdၐ do istniejၐcej studni Sistn. na kolektorze 

kanalizacji sanitarnej Ø 0,60m w ulicy ul. Warszawskiej. 

 

9.2.5. Woda 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi przyᐠၐczenia wydanymi przez sᐠuៀby techniczne Uni-

wersytetu Warmiᑀsko-Mazurskiego zasilenie w wodᆐ terenu dziaᐠki nr 75, obr. 110 przy 

ul.Warszawskiej w Olsztynie, na której zlokalizowany zostanie Centrum Akwakultury i 

Inៀynierii Ekologicznej Uniwersytetu Warmiᑀsko-Mazurskiego, zaprojektowano z sieci 

wodociၐgowej Ø 100, bᆐdၐcej wᐠasnoᖰciၐ Uniwersytetu Warmiᑀsko-Mazurskiego w Olsz-

tynie.  

 

9.2.6. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

 

Budynek bᆐdzie wyposaៀony w instalacjᆐ wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiew-

nej, jak równieៀ czᆐᖰciowo w klimatyzacjᆐ. Wentylatorniᆐ zlokalizowano w podziemnej 

czᆐᖰci budynku. Czerpnie powietrza i wyrzutnie zewnᆐtrzne. Gᐠówne przewody wentylacji 

rozprowadzono w traktach korytarzowych ponad sufitami podwieszonymi. Dojᖰcie z piw-

nicy wydzielonymi szachtami wentylacyjnymi. 

Klimatyzacjၐ objᆐte sၐ wybrane pomieszczenia wskazane przez uៀytkownika. Czynnik 

chᐠodzၐcy pochodzi z water-chillerów zlokalizowanych na zewnၐtrz obiektu po jego 

wschodniej stronie. 

Dla wspomagania klimatyzacji zaprojektowany zostaᐠ zbiornik na wody opadowe z insta-

lacjၐ zraszania dachu. 



 

10. Zieleᑀ: 

 

• ukᐠad zieleni wysokiej i niskiej dostosowano do projektu zagospodarowania terenu (w 

tym projektu infrastruktury technicznej) oraz do zieleni istniejၐcej; 

• zieleᑀ ma stanowiၰ estetycznၐ oprawᆐ architektury (granit-szkᐠo) z uwzglᆐdnieniem 

funkcji reprezentacyjnej rejonu wejᖰcia od strony ulicy Warszawskiej oraz parkingów 

od strony póᐠnocnej budynków; 

• w projekcie ukᐠadu zieleni wysokiej kierowano siᆐ zasadၐ szerokiego otwarcia wido-

kowego na tereny naturalne rozlegᐠych ᐠၐk bagiennych z poprowadzeniem elementów 

naturalistycznych przez odpowiedni dobór traw i bylin w rejonie wejᖰcia gᐠównego i 

na dachu budynku inៀynierii ekologicznej, z elementami wody spᐠywajၐcej i stojၐcej; 

• zieleᑀ istniejၐca projektowana do adaptacji to kilkanaᖰcie drzew w rejonie parkingów 

i budynków w tym gᐠównie zieleᑀ na skarpie, lipa przy ᖰcianie budynku (po korekcie 

korony), 2 brzozy k/parkingu i 4 lipy przy ulicy Warszawskiej oraz 3 stare wierzby (w 

poᐠudniowo-wschodnim naroៀniku dziaᐠki) jako znaczၐce elementy krajobrazu; 

• poᐠudniowa czᆐᖰၰ dziaᐠki od strony rzeki Kortówki projektowana jest w charakterze 

naturalnym z wprowadzeniem jednak elementów kompozycyjnych na tle wierzb ro-

snၐcych wzdᐠuៀ Kortówki; 

• dziaᐠka od strony póᐠnocnej poroᖰniᆐta jest mᐠodymi samosiewami (maᐠe grupy 

drzew: brzóz, dᆐbów piramidalnych sumaków, ᖰwierka serbskiego oraz 1-go buka 

czerwonolistnego i 1 leszczyny czerwonolistnej) i kilka drzew starszych przy rowie. W 

projekcie dziaᐠka pozostaje w charakterze naturalnym z wprowadzeniem kilku sosen 

czarnych, a od strony ul. Warszawskiej (aby uniknၐၰ ogrodzenia terenu) wprowadzo-

no naturalne ogrodzenie z kᐠujၐcych krzewów berberysu oraz drzewka jarzᆐbiny (w 

odstᆐpach co 15m, przy zᐠၐczeniach 2-ch odmian berberysu); 

• w doborze gatunków i odmian roᖰlin kierowano siᆐ zasadami: 

- dostosowania do siedlisk naturalnych (warunki gruntowo-wodne); 

- odpornoᖰၰ na mróz i zanieczyszczenie powietrza; 

- uzyskanie efektów estetycznych caᐠorocznych (iglaste, liᖰciaste-zimozielone lub o 

róៀnym zabarwieniu liᖰci); 

- ograniczenie kosztów eksploatacji i pielᆐgnacji terenów zieleni (bez potrzeby strzy-

ៀenia krzewów i drzew, bez duៀej iloᖰci kwiatów – coroczne wydatki). 

 

10.1 Projekt szaty roᖰlinnej na dachu 

 



Dach zielony wykonany wg rozwiၐzania systemowego ZinCo – warstwy izolacyjne i wege-

tacyjna. 

Warstwa substratu glebowego pod nasadzenia  traw, bylin i trawników wynosi 25 cm 

gruboᖰci. 

Pojemniki okrၐgᐠe o ᖰrednicy 1,5 m (wypeᐠnione drobnym kruszywem i substratem). 

Powierzchnia dachu zielonego wg bilansu terenu wynosi 402,3 m2, w tym: 

  32,5 m2 - koryto z wodၐ (o szerokoᖰci 1, 1,5 i 0,7 m) 

125,0 m2 - nasadzenia traw i bylin 

  72,0  m2 - trawnik dywanowy. 

Projektowana zieleᑀ stanowiၐ: 

drzewa liᖰciaste w pojemnikach, krzewy liᖰciaste, pnၐcza, trawy, tatarak, paᐠka w korycie 

z wodၐ), byliny. 

Wprowadzenie elementów naturalnych drzew (traw i bylin) na dachu pozwala na wtopie-

nie w zieleᑀ bryᐠy architektonicznej budynku – stanowi nawiၐzanie do krajobrazu otacza-

jၐcych ᐠၐk. 

 

11. Roboty wyburzeniowe. 
 

Na projektowanym terenie wystᆐpujၐ obiekty przewidziane do rozbiórki. 

Sၐ to: 

- obiekty kubaturowe - budynki parterowe niepodpiwniczone wykonane w technologii 

tradycyjnej, murowane, dachy drewniane, ᖰciany zewnᆐtrzne czᆐᖰciowo z pᐠyt warstwo-

wych. 

- pozostaᐠoᖰci po oczyszczalni ᖰcieków - osadniki ៀelbetowe, zbiornik ៀelbetowy cylin-

dryczny, zbiornik prostopadᐠoᖰcienny. 

- przyᐠၐcza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody, energetyczne. 

Wszystkie w/w elementy do likwidacji. 

 

12. Plan BIOZ. 
 

Tematem niniejszego opracowania jest informacja dotyczၐca Bezpieczeᑀstwa i Ochrony 

Zdrowia – budowy budynku Centrum Akwakultury i Inៀynierii Ekologicznej UW-M w Olsz-

tynie ul. Warszawska 117 a,b dz. nr 75 obr. 110.. 

 



Zakres robót dla caᐠego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoᖰၰ wykonywania poszcze-

gólnych obiektów. 

Zakres robót obejmuje: 

a.) budowᆐ budynku budowy budynku Centrum Akwakultury i Inៀynierii Ekologicznej 

UW-M w Olsztynie ul. Warszawska 117 a,b dz. nr 75 obr. 110. 

 

b.) budowᆐ drogi, parkingu i chodników do obsᐠugi budynku wraz z uzbrojeniem pod-

ziemnym. 

Kolejnoᖰၰ robót: 

a) rozbiórka obiektów istniejၐcych, 

b) budowa budynku, 

c) budowa projektowanego uzbrojenia terenu, 

d) budowa drogi, parkingu i chodników, 

e) zasadzenia drzew i krzewów. 

 

Wykaz istniejၐcych obiektów budowlanych. 

Na dziaᐠce gdzie projektowana jest inwestycja znajdujၐ siᆐ obiekty przeznaczone do roz-

biórki. Sၐ to budynki parterowe w zᐠym stanie technicznym, wykonane w technologii tra-

dycyjnej.  

Wystᆐpujၐ równieៀ elementy uzbrojenia podziemnego przewidziane do likwidacji. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania dziaᐠki lub terenu, które mogၐ 

stwarzaၰ zagroៀenie bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi. 

Elementy projektowane zagospodarowania dziaᐠki lub terenu, które mogၐ stwarzaၰ za-

groៀenie bezpieczeᑀstwa ludzi to: 

- wykopy pod sieci zewnᆐtrzne wod.-kan., deszczowၐ i sanitarnၐ. 

 

Wskazanie dotyczၐce przewidywanych zagroៀeᑀ wystᆐpujၐcych podczas reali-

zacji robot budowlanych okreᖰlajၐce skalᆐ i rodzaje zagroៀeᑀ oraz miejsce i 

czas ich wystၐpienia. 

Przewidywane zagroៀenia wystᆐpujၐce podczas realizacji robót budowlanych to: 

1. Roboty ziemne, wystᆐpowanie wody gruntowej. 

2. Roboty montaៀowe. 

3. Prace na rusztowaniach. 

 



Informacja o sposobie prowadzenia instruktaៀu pracowników przed przystၐ-

pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystၐpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych naleៀy przepro-

wadziၰ przeszkolenie pracowników budowy z zakresie bhp ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na: 

a. okreᖰlenie zasad postᆐpowania w przypadku wystၐpienia zagroៀenia: 

• wzmoៀony nadzór 

• dobór odpowiednich pracowników 

• instruktaៀ stanowiskowy 

b. koniecznoᖰၰ stosowania przez pracowników ᖰrodków ochrony indywidualnej, za-

bezpieczajၐcych przed skutkami zagroៀeᑀ, 

• caᐠy plac budowy znajduje siᆐ pod zasiᆐgiem ៀurawia montaៀowych – w zwiၐzku z 

powyៀszym naleៀy zobowiၐzaၰ pracowników do staᐠego noszenia heᐠmów ochron-

nych, 

c. zasady bezpoᖰredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone do tego osoby, 

• szczególnie przy robotach ziemnych i montaៀowych naleៀy sprawowaၰ bezpo-

ᖰredni nadzór przez przedstawiciela kierownictwa budowy ze szczególnym zwró-

ceniem uwagi na stosowanie przydzielonych ᖰrodków bezpieczeᑀstwa. 

Wskazanie ᖰrodków technicznych i organizacyjnych zapobiegajၐcych niebez-

pieczeᑀstwom wynikajၐcym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagroៀenia zdrowia lub w ich sၐsiedztwie, w tym zapewniajၐ-

cych bezpiecznၐ i sprawnၐ komunikacjᆐ, umoៀliwiajၐcၐ szybkၐ ewakuacjᆐ na 

wypadek poៀaru, awarii i innych zagroៀeᑀ. 

W tym celu wskazane jest aby: 

• w trakcie robót montaៀowych montaៀysta z operatorem dហwigu porozumiewali siᆐ 

za pomocၐ uzgodnionych sygnaᐠów porozumiewawczych, 

• w biurze budowy winien znajdowaၰ siᆐ telefon, 

• w pobliៀu zaplecza administracyjno-socjalnego i wᆐzᐠa betoniarskiego naleៀy zlo-

kalizowaၰ punkt p.poៀ. wyposaៀony w niezbᆐdny sprzᆐt gaᖰniczy, 

• w biurze budowy przewidzieၰ punkt udzielania pierwszej pomocy, wyposaៀony w 

apteczkᆐ oraz wyznaczyၰ osobᆐ przeszkolonၐ w zakresie udzielania pierwszej po-

mocy 

• na budowie znajdowaᐠ siᆐ stale do dyspozycji, w razie zagroៀenia, samochód, 



• gᐠówne drogi dojazdowe do miejsc zatrudnienia pracowników winny byၰ wolne od 

przeszkód uniemoៀliwiajၐcych szybki dojazd na wypadek poៀaru, awarii lub inne-

go zagroៀenia. 

  Na etapie realizacji budowy wykonawca ma obowiၐzek wykonaၰ: 

- opracowaၰ „Plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia”, 

- opracowaၰ „Instrukcjᆐ postᆐpowania na terenie czynnego zakᐠadu”, 

- opracowaၰ „Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych poៀarowo”. 

 

Uwaga: 

W pomieszczeniach laboratoryjnych z doᖰwietleniem ᖰwiatᐠem naturalnym poᖰrednim nie 

wystᆐpujၐ miejsca pracy przeznaczone na staᐠy pobyt ludzi. 

 

 

arch. Maciej Deja 


