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OPIS USYTUOWANIA OBIEKTU NA DZIAŁCE 
 
 

I. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Tematem i zakresem niniejszego opracowania jest wymiana części stolarki okiennej i 
drzwiowej, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz 
docieplenie ścian i dachów budynku internatu i stołówki z kuchnią  w ramach przedsięwzięcia:” 
Termomodernizacja obiektów Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi”.      . 

 
    II.     PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
      -     uzgodnienia z  Inwestorem; 

- mapa d.c. projektowych w skali  1: 500 obejmująca część działki o numerze ewidencyjnym    
gruntów 6004/24; 

- Inwentaryzacja obiektów oraz wizja lokalna;. 
- audyt energetyczny budynku. 
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/432/98 z dnia 27.03.1998 r. w sprawie zmian miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

III. LOKALIZACJA 
 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki  nr ewid. 6004/24 położonej w Tucholi  
przy ul. Pocztowej 11.  

      
       Położenie budynków objętych zakresem opracowania pokazano na rysunku „Opis usytuowania  

obiektu”.  
 

IV. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 
 
        ZABUDOWA ISTNIEJĄCA 
 
       Przedmiotowa działka w chwili obecnej jest zabudowana  i zagospodarowana. 
       Znajduje się na niej  budynek dydaktyczny – główny, budynek dydaktyczno – gospodarczy, sala  
       gimnastyczna oraz dwa budynki -  internaty oraz kuchnia ze stołówką.   
       W części graficznej ujęto budynki internatu oraz połączony funkcjonalnie budynek stołówki z  
       kuchnią. 
       
         UZBROJENIE 
 

W chwili obecnej działka jest całkowicie uzbrojona. W skład uzbrojenia działki  wchodzą 
przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczne oraz 
przyłącze co zasilane z gazowej miejskiej kotłowni.  

 
         DOJŚCIA I DOJAZDY 
 
         Do  obiektów usytuowanych na działce  prowadzą istniejące utwardzone dojazdy jak i  dojścia. 



Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji 
mechanicznej oraz docieplenie ścian i dachów budynku internatu i stołówki z kuchnią w ramach                               

przedsięwzięcia: „Termomodernizacja obiektów Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi”. 

 

         MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW 
 
        Miejsca  parkingowe przed budynkami gwarantują odpowiednią liczbę miejsc  postojowych  dla  
        samochodów. 
 
          MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH 
 
         Na działce występuje miejsce służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych w  
         postaci kontenerów. Odpady stałe są regularnie wywożone prze koncesjonowaną firmę. 
 
          ZIELEŃ  
 
          Na działce znajduje się  zieleń wysoka i niska, trawniki. 
 
          OGRODZENIE 
 
          Działka  jest częściowo ogrodzona. Od ulicy Pocztowej wzdłuż budynków nie występują  
          elementy ogrodzenia typowego. 
 
           PRZEWIDYWANE ZMIANY 
 

W związku z projektowanym dociepleniem budynków oraz przebudową instalacji centralnego 
ogrzewania i wentylacji mechanicznej zagospodarowanie  działki nie ulegnie zmianie. 
Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu w stosunku do stanu istniejącego, nie 
ulegną zmianie charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu wokół  inwestycji. 

        
V. DANE INFORMACYJNE 

 
           Działka na której znajdują się budynki ujęta jest w miejscowym planie zagospodarowania  
           przestrzennego Tucholi –  A24UO – teren usług i oświaty. Działka na której usytuowane są  
           budynki znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej.   
 
 

VI. POTENCJALNE ZAGROŻENIA 
 

Realizacja robót budowlanych nie naruszy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, ani nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, nie pogorszy 

stanu środowiska i stanu zachowania zabytków, nie pogorszy warunków zdrowotno – 

sanitarnych oraz nie spowoduje zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 
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OPIS INWENTARYZACJI 
Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ 

 

  1.     Inwentaryzację z ekspertyzą techniczną wykonano na podstawie :     

       -       zlecenia właściciela, 

         -        pomiarów i wizji lokalnej. 
  

2.   Opis ogólny :  
Budynki  objęte opracowaniem są to budynki bryłowe, połączone ze sobą funkcjonalnie: 

- budynek internatu z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi oraz jedną kondygnacją 
podziemną; 

- budynek stołówki z kuchnią – obiekt parterowy z podpiwniczeniem. 

 

Parametry techniczne budynku internatu i stołówki z kuchnią: 

Powierzchnia zabudowy budynków                                 -      1 423,80 m2 

           Powierzchnia użytkowa budynków                                   -     4 593,90 m2 

     Powierzchnia pomocnicza                                               -        222,4 m2 

           Kubatura                                                                          -    20 337,00 m3 

 

3. Opis  elementów budynków objętych inwentaryzacją i ocena techniczną: 
              

- Ściany zewnętrzne podłużne z betonu komórkowego o grubości 38 cm,- nie wykazują 

pęknięć – stan techniczny dobry – ściany nie spełniają wymaganej izolacyjności cieplnej 

– zaleca się wykonanie docieplenia ścian; 

- Ściany zewnętrzne szczytowe wielowarstwowe z:  płyt kanałowych typowych, styropianu 

3 cm oraz z betonu komórkowego gr. 12 cm ,- nie wykazują pęknięć – stan techniczny 

dobry – ściany nie spełniają wymaganej izolacyjności cieplnej – zaleca się wykonanie 

docieplenia ścian; 

- Ściany wewnętrzne grubości 38  i 25 cm z pustaków z betonu komórkowego,  z cegły 

ceramicznej pełnej oraz z płyt kanałowych typowych obustronnie  otynkowane – stan 

techniczny dobry; 

- Stropy z płyt kanałowych – nie wykazują ugięć – stan techniczny dobry; 
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- Stropodach  z płyt korytkowych, ocieplony wełną mineralną, pokryty papą – nie wykazuje 

nieszczelności – stan techniczny dobry – strop nie spełnia wymaganej izolacyjności 

cieplnej – zaleca się wykonanie docieplenia stropodachu; 

- Stolarka okienna PCV – stan techniczny dobry. W związku z postanowieniem K-P 

Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej okna stanowiące ściny 

oddzieleń pożarowych należy wymienić w klasie odporności ogniowej EI60. 

- Stolarka drzwiowa metalowa – wykazuje nieszczelności – stan techniczny zły – stolarka 

nie spełnia wymagań izolacji cieplnej oraz szczelności ogniowej (wymagana klasa EI60 

drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego); 

 

 
 

- Komin wentylacyjne z cegły pełnej otynkowane – stan techniczny dobry; 
 

- Tynki  wewnętrzne wapienne   kat. III. – stan techniczny dobry; 
 

-  Schody zewnętrzne betonowe – stan techniczny dobry; 
; 
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- Budynki są wyposażone w instalację elektryczną i teletechniczną, centralnego 

ogrzewania, wodociągową i kanalizacyjną. Kuchnia posiada system wentylacji 

mechanicznej; 

 

- Instalacja wentylacji mechanicznej kuchni o niskiej sprawności – stan techniczny 

zadawalający – zaleca się wymianę instalacji wentylacji mechanicznej z zastosowaniem 

odzysku ciepła z powietrza usuwanego; 

 

- Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z węzła cieplnego z kotłowni miejskiej 

opalanej gazem ziemnym – niska sprawność instalacji – stan techniczny zadawalający – 

zaleca  się modernizację źródła ciepła. 

 

  4. Ekspertyza techniczna.  

       Ekspertyzą techniczną objęto kompleks budynków Technikum Leśnego: budynek internatu i 

budynek stołówki z kuchnią.  

 

a. Elementy konstrukcyjne: 

Ekspertyzie poddano elementy konstrukcyjne takie jak ściany konstrukcyjne i elementy 

konstrukcyjne dachów. 
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b. Ogólna ocena stanu istniejącego. 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza się, że stan techniczny istniejącego 

budynku – główne elementy konstrukcyjne – na dzień przeprowadzonej wizji lokalnej nie 

wykazują uszkodzeń.  

 

c. Istniejące i przewidywane obciążenia. 

Konstrukcja budynków przenosi obciążenia pochodzące od ich ciężaru własnego, 

obciążenia śniegiem, obciążeń użytkowych, parciem i ssaniem wiatru.  

Projektowane roboty budowlane nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa konstrukcji i 

funkcjonowania obiektów. W trakcie planowanej inwestycji nie przewiduje się żadnych 

istotnych ingerencji w podstawową konstrukcje nośną budynku. Montaż elementów kotłowni 

jak i pól z kolektorami słonecznymi do pozyskiwania c.w.u. i dwóch central wentylacyjnych 

nie spowodują osłabienia konstrukcji. 

 

d. Wnioski i zalecenia. 

Dokonane oględziny i ocena techniczna elementów konstrukcyjnych budynków pozwalają 

na stwierdzenie, że obiekty znajduje się w ogólnym stanie technicznym dobrym i nadają się 

w pełni do wykonania projektowanych prac budowlanych. 

Wyżej wymienione uwagi należy ująć w dokumentacji w celu podniesienia wartości 
technicznej budynków. 

 

 




















