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B. Opis architektoniczno – budowlany 

I. Opis ogólny 

Lokalizacja 

Remontowany obiekt  znajduje  się przy ulicy Dworcowej 9 w Piasecznie. Od 

zachodu  i  południa  dworzec  graniczy  z  torami  kolejowymi,  od  północnego‐ 

wschodu znajduje się ulica Dworcowa z przystankiem autobusowym. Główne 

wejście do budynku dworca zlokalizowane jest od ulicy Dworcowej. Od strony 

torów  znajduje  się  wyjście  prowadzące  na  kładkę  która  łączy  budynek  z 

peronami. Dodatkowe wejścia  lokalizowane są od północy (wejście do części 

wysokiej), od strony peronów (do kas  i cargo), od strony północnej w niskiej 

części (do piwnic części niskiej i zapleczy dawnej przechowalni bagażu) oraz od 

strony południowej ( do zapleczy i piwnicy w części niskiej). Wejście od strony 
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peronów  do  piwnic  części  niskiej  zostało  zamurowane.  W  przedstawionej 

koncepcji  pragniemy  przywrócić  to  wejście  jako  ewakuacyjne  dla  części 

podziemnej.  

Dworzec  zlokalizowany  jest  w modernistycznym  budynku,  którego  wysoka 

wartość architektoniczną pragniemy w projekcie remontu podkreślić.  

Opis funkcji z podziałem na wersje 

Wg  protokołu  z  dnia  16  października  2009  przedstawiane  opracowanie 

zawiera  zaakceptowaną wersję  (MIN2,  rys. 10,  z opracowania przekazanego 

30 września 2009) z naniesionymi poprawkami. 

Zakłada  się  modernizację  toalet  tak  aby  przystosować  je  do  obecnych 

wymagań  i przepisów. Koncepcja  zakłada  również  zamianę  ścian pełnych w 

hali  głównej  na  ścianki  szklane  będące  w  tych  samych  miejscach  a 

umożliwiające  nie  tylko  przystosowanie  do  nowego  układu  przestrzeni  ale 

również  doświetlenie  oraz widok w  stronę  peronów.  Niewątpliwie  też  jest 

elementem  atrakcyjnym  dla  wyremontowanego  dworca,  nie  zmieniając 

jednocześnie charakteru modernistycznego budynku. Proponujemy likwidację 

windy.  Miejsce  to  jest  wykorzystane  na  trasę  instalacji  wentylacyjno‐

klimatyzacyjnych oraz na  sanitariat potrzebny przy umiejscowieniu  zaplecza. 

Zejście do lokalu w piwnicy niskiej części proponujemy wydzielić i uniezależnić 

od reszty budynku. Wejście od strony południowej będzie pełniło rolę wejścia 

do zapleczy usług oraz, ewentualnie, jako dojście do lokalu (usług) w piwnicy. 

W  opisywanych wersjach  nie  projektujemy  poszczególnych  lokali  a  jedynie 

dajemy  możliwość  ich  wynajęcia  pod  proponowane  funkcje  różniące  się 

ilością  potrzebnej  energii  i  przestrzeni  (np.  konieczność  powiększonych 

zapleczy).  Wybrana  koncepcja  umożliwi  zatem  napisanie  wytycznych  dla 

najemców, które będą wynajmować powierzchnie pod konkretne funkcje oraz 

urządzać je wg własnych wymagań i na własny koszt.  

Dodatkowym wspólnym  elementem  jest  przystosowanie  budynku  dla  osób 

niepełnosprawnych,  tj. wybudowanie  pochylni  przy  głównym wejściu  i  przy 

dojściu do kładki, przy północnej fasadzie budynku. 
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W przypadku przystosowania piwnic dla celu usług, zaleca się również projekt 

pochylni  na  spadku  od  strony  peronów,  przy  uzgodnieniach  Inwestora  w 

zarządcą tego terenu (PKP).  

Istniejący  maszt  znajdujący  się  obecnie  na  dachu  zaleca  się  przenieść  na 

poziom  parteru.  Projekt  taki  zostanie  wykonany  dodatkowo  na  osobne 

zlecenie Inwestora. 

Do  późniejszych  opracowań  zaleca  się  wskazanie  przewidzianych  miejsc 

parkingowych  w  ilości  odpowiadającej  wymogą  planu  miejscowego  w 

odniesieniu  do  powierzchni  usług  oraz  dojazdu  zapleczowego  do  usług,  od 

strony wejścia zapleczowego. 

W  holu  przewiduje  się  podłączenie monitorów  LCD  oraz montaż  urządzeń 

umożliwiających bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej. 

b.1 Wersja do opracowania 

Wersja  zakładająca  minimalne  nakłady  kosztów  i  możliwości  wynajmu 

pomieszczeń których obecnie brak. Zakłada  się podstawowe wyposażenie w 

instalacje. Wersja zakłada możliwość lokalizacji usług z zakresu gastronomii, tj. 

bar  z  odgrzewanym  lub  dowożonym  jedzeniem  i  barek  kawowy.  Skutkiem 

tego  jest  potrzeba  zaopatrzenia  przyszłych  lokali  w  energię  elektryczną  o 

większej  mocy  oraz  zwiększenie  zapasu  przy  projektowaniu  instalacji 

wentylacji  i  klimatyzacji.  W  sumie  ta  wersja  projektu  zakłada  dwa 

pomieszczenia przeznaczone na gastronomię (pomieszczenie 006  i 007), oraz 

cztery  pomieszczenia  przeznaczone  na  wynajem  pod  usługi  (kiosk,  punkt 

apteczny,  itd.),  z  których  pomieszczenia  10A  i  10B  mogą  stanowić  jedną 

wspólną przestrzeń. 

W  piwnicach  części  niskiej możliwe  jest  w  zlokalizowanie  lokalu  gastrono‐

micznego  (np.  pub).  W  piwnicy  przewidziano  węzeł  sanitarny  który  może 

obsłużyć tę część budynku jako samodzielną. Proponowane jest przywrócenie 

wyjścia na zewnątrz od strony peronu jako wyjścia ewakuacyjnego.  

W piwnicach części wysokiej zlokalizowane są pomieszczenia techniczne. Nie 

planuje  się  zmiany  przeznaczenia  czy  układu  pomieszczeń  a  jedynie 
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przygotowanie  ścian  pod  pomalowanie,  oczyszczenie  posadzek  oraz 

sprawdzenia sprawności instalacji w tym miejscu. 

Piętro proponujemy zagospodarować na  lokale biurowe wykorzystując  jedno 

z  pomieszczeń  na  sanitariaty,  które  dostosować  należy  do  obowiązujących 

przepisów (przedsionek i szerokość drzwi).  

c. Ogólna koncepcja materiałowa 

c.1. Wnętrza 

Poza  opisanymi  zmianami  (ścianki  w  hali  głównej,  remont  pomieszczeń 

piwnicy  części wysokiej,  likwidacja windy,  oddzielenie  schodów  do  piwnicy 

części niskiej oraz przystosowaniu toalet do obecnych przepisów), planuje się 

co następuje:  

– wymianę  posadzki  w  hali  głównej  na  posadzkę  gresową  o 

odpowiedniej wytrzymałości 

– instalację ogrzewania podłogowego w hali dworca 

– ściany: tynki gipsowe malowane na kol. biały 

– malowanie  farbami  zmywalnymi  i  szorowalnymi,  półmatowymi    do 

ścian i sufitów, np. Flugger 

– sufity w częściach wspólnych: tynk gipsowy malowany 

– wymianę stolarki drzwiowej  

– wymianę stolarki okiennej na drewnianą (do decyzji Inwestora) 

– montaż wycieraczek przy wejściach do budynków 

– montaż  i  dobór  oświetlenia  w  części  wspólnej  wg  projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznej 

– oświetlenie zewnętrzne budynku 

W częściach przeznaczonych pod wynajem wykonana zostanie jedynie 

szlichta  z  instalacjami  w  warstwie  podłogowej,  ściany  i  sufity  będą 

otynkowane. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w lokalu najemca 

wykonywał będzie samodzielnie 
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c.2. Elewacje 

Planuje się co następuje:  

– wymianę  poszycia  dachu  (ze  względu  na  zły  stan  techniczny  oraz 

konieczność  montażu  nowych  instalacji  (wyrzutnie,  miejsca  pod 

fancoile) 

– docieplenie elewacji płytami ze styropianu mocowanego mechanicznie 

i na klej w systemie ocieplenia metodą lekką, produkt np. STYROPMIN 

EPS‐80‐040. 

– Na elewacjach tynk mineralny cienkowarstwowy na styropianie, 

– wymianę stolarki okiennej na drewnianą (do decyzji Inwestora) 

– wymianę drzwi zewnętrznych na drzwi o odpowiednich parametrach 

– nowe  napisy  „PIASECZNO”  na  elewacjach  wykonane  z  blachy  i 

montowane do elewacji 

– obudowę szaf elektrycznych na elewacji od strony peronów ścianką z 

drobnej siatki będącej jednocześnie tłem dla napisu „PIASECZNO” 

– budowę pochylni dla niepełnosprawnych od strony głównego wejścia 

(od ul. Dworcowej) i od strony północnej przy dojściu do kładki 

d. Przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

Planuje  sie  budowę  pochylni  dla  niepełnosprawnych  od  strony  głównego 

wejścia  (od  ul.  Dworcowej)  i  od  strony  północnej  przy  dojściu  do  kładki. 

Planuje  się  także  windę  zewnętrzną,  jako  osobny  obiekt,  do  połączenia 

parteru  i  pierwszego  piętra  budynku  stacji  i  ewentualnie  kładki  pieszej  nad 

peronami. 
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OPIS TECHNICZNY 

1 Zagadnienia ogólne 

Przedmiotem opracowania jest Koncepcja instalacji: 

• Wentylacji, 

• Centralnego ogrzewania, 

• Klimatyzacji  

dla istniejącego budynku dworca kolejowego w Piasecznie. Budynek o konstrukcji murowanej w 

kształcie litery L składa się z dwóch części:  

o NiŜsza - parterowa w ok. 60% podpiwniczona, 

o WyŜsza – jednopiętrowa wraz ze strychem w całości podpiwniczona. 

 

Zgodnie z koncepcją architektoniczną przedmiotowy obiekt ma zostać poddany gruntownemu 

remontowi obejmującemu m.in.: 

• Elewację zewnętrzną (termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej), 

• Wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne, 

• Wewnętrzne okładziny ścian i podłóg części wspólnych, 

• Gruntowną przebudowę węzła sanitarnego zlokalizowanego na parterze, 

• Przygotowanie obecnie nie uŜytkowanych powierzchni zlokalizowanych na parterze i 

kondygnacji -1, na  cele lokali usługowych. 

 

Zawarte w koncepcji rozwiązania będą podstawą rozwiązań instalacyjnych ujętych w projekcie 

wykonawczym. 

1.1 Podstawa opracowania  

o zlecenie Inwestora, 

o koncepcja architektoniczna, 

o „Inwentaryzacja” budynku dworca PKP z czerwca 2009 sporządzona przez „Usługi Remontowo 

Budowlane H. Figurski 05-900 Raszyn-Rybie ul. Zakole 8, 

o wizja lokalna odbyta w dniu 24.09.2009,     

o obowiązujące normy i przepisy, 

o katalogi stosowanych urządzeń. 
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2 Instalacja wentylacji 

2.1 Opis instalacji wentylacji i klimatyzacji 

Zadaniem projektowanej instalacji wentylacji w zaleŜności od charakteru i przeznaczenia 

poszczególnych pomieszczeń, jest przede wszystkim zapewnienie higienicznych – sanitarnych ilości 

powietrza wentylacyjnego. 

W powyŜszym obiekcie znajdują się następujące grupy pomieszczeń wymagające instalacji wentylacji: 

• pomieszczenie Poczekalni PasaŜerów, 

• pomieszczenie kas biletowych wraz z zapleczem, 

• pomieszczenia usługowe, 

• pomieszczenia mieszkalne, 

• węzły sanitarne, 

• pomieszczenia techniczne. 

2.2 Pomieszczenie Poczekalni PasaŜerów 

Zgodnie ze stanem obecnym pomieszczenie Poczekalni PasaŜerów nie posiada instalacji wentylacji – 

pomieszczenie jest przewietrzane przez nieszczelności stolarki okiennej. Proponuje się wykonanie 

mechanicznej instalacji wywiewnej zapewniającej wymianę powietrza w pomieszczeniu z 

intensywnością ok. 1,5 w/h. Instalacja składać się będzie z: 

o Kratek wentylacyjnych wywiewnych umieszczonych w górnej części pomieszczenia, 

o Kanałowego dwubiegowego wentylatora wywiewnego wraz z tłumikami umieszczonego pod 

sufitem wiatrołapu obudowanego sufitem podwieszonym, 

o Zespołu stalowych kanałów wentylacyjnych izolowanych akustycznie matami z wełny 

mineralnej. 

Zakłada się, Ŝe instalacja będzie pracować ciągle na I biegu z 50% wydajnością. Przełączanie na II bieg 

(wydatek nominalny) będzie się odbywało w godzinach pracy dworca i będzie sterowane z zegara. 

Kompensacja powietrza wentylacyjnego będzie prowadzona za pośrednictwem nawietrzaków 

okiennych umieszczonych w ramach okiennych, nieszczelności okienne i otwierane drzwi i okna.   

 

2.3 Pomieszczenie kas biletowych wraz z zapleczem 

Zgodnie ze stanem obecnym pomieszczenie kas biletowych wraz z zapleczem wentylowane są 

grawitacyjnie. Proponuje się pozostawienie instalacji wentylacji grawitacyjnej. Prace remontowe 
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obejmowały będą jedynie wymianę kratek wentylacyjnych i przegląd kominiarski. We wszystkich 

ramach okiennych zostaną umieszczone nawietrzaki okienne. 

  

2.4 Pomieszczenia usługowe 

Zgodnie z koncepcją architektoniczną na parterze oraz na kondygnacji podziemnej części niskiej 

projektuje się pomieszczenia usługowe o charakterze: 

• Małej gastronomi, 

• Restauracji, 

• Sklep, 

• Kiosk. 

 

Wymogi higieniczno sanitarne stawiane instalacjom wentylacji dla tego typu pomieszczeń są róŜne i 

ściśle zaleŜą od procesów technologicznych prowadzonych w tego typu pomieszczeniach. Ze względu 

na brak informacji o przyszłych najemcach przestrzeni usługowej oraz zachowanie moŜliwie 

największej elastyczności przy przyszłym najmie i aranŜacji powierzchni usługowej proponuje się 

przygotowanie powierzchni usługowej w „standardzie deweloperskim” obejmującym: 

• Dla kaŜdego z pomieszczeń przygotowuje się min. 2 kanały wentylacyjne wywiewne 

wyprowadzone ponad dach budynku umoŜliwiające w przyszłości podłączenie wywiewów 

instalacji uciąŜliwych takich jak np. okapy kuchenne, komory solarium, dodatkowe sanitariaty, 

szatnie itp.,  

• czerpnie powietrza dla przestrzeni usługowych, które będą wymagały centralnego 

przygotowania powietrza nawiewanego np. restauracja na kondygnacji -1, zakład 

gastronomiczny wraz z salą konsumencką na parterze itp., 

• zapewnienie moŜliwości doprowadzenia niezbędnych mediów na potrzeby instalacji wentylacji 

takich jak energia cieplna, chłodnicza i elektryczna.  

 

Przy ustalaniu ilości powietrza zostaną przyjęte współczynniki jak dla pomieszczeń referencyjnych.  

Lp. Opis pomieszczenia 
Projektowana krotność 

wymian powietrza  
[1/h] 

1 Pomieszczenia malej gastronomi (parter) 5 

2 Pomieszczenia restauracyjne (kondygnacja -1 część niska) 5 

3 Pomieszczenia kiosku, sklepu 2 
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Rozwiązania instalacyjne wewnątrz przestrzeni usługowej obejmujące rozprowadzenie kanałów 

wentylacyjnych, montaŜ wentylatorów wywiewnych, central wentylacyjny nawiewnych itp. będzie po 

stronie przyszłego najemcy/zarządcy lokalu.    . 

Kanały wywiewne umieszczone zostaną w specjalnie przygotowanym szachcie instalacyjnym 

powstałym w części zlikwidowanego szybu windowego.  

Zakres prac budowlanych obejmował będzie: 

o przygotowanie szachtu wentylacyjnego wraz z wyrzutnią dachową 

o montaŜ pionowych kanałów wentylacyjnych izolowanych matami z wełny mineralnej grubości 

30mm.  

 

Rozwiązania instalacji wentylacji wewnątrz przestrzeni usługowych, a co się z tym wiąŜe 

niezbędne uzgodnienia z Rzeczoznawcami SANEPID, BHP, PPOś, Powiatowym Inspektoratem 

Budowlanym będą po stronie przyszłego najemcy.  

2.5 Pomieszczenia mieszkalno-biurowe 

 
Na kondygnacji +1 części wyŜszej obiektu znajdują się pomieszczenia mieszkalne. Zgodnie z koncepcją 

architektoniczną dla tej przestrzeni przewiduje się moŜliwość wykonania przestrzeni mieszkalno-

biurowej. Zgodnie ze stanem obecnym pomieszczenia wentylowane są grawitacyjnie. Proponuje się 

pozostawienie instalacji wentylacji grawitacyjnej. Prace remontowe obejmowały będą jedynie wymianę 

kratek wentylacyjnych i przegląd kominiarski. We wszystkich ramach okiennych zostaną umieszczone 

nawietrzaki okienne. 

 

2.6 Węzły sanitarne 

Na poziomie parteru zlokalizowany zostanie węzeł sanitarny. Dla tego zespołu pomieszczeń projektuje 

się mechaniczną wentylację wywiewną usuwającą normowe ilości powietrza wentylacyjnego. 

Kompensacja powietrza z korytarza za pośrednictwem krat umieszczonych w dolnej części drzwi. 

Instalacja będzie się składała z: 

• zaworów wentylacyjnych wywiewnych,  

• stalowych kanałów wentylacyjnych,  

• kanałowego wentylatora wywiewnego umieszczonego w strefie stropu podwieszonego. 
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2.7 Pomieszczenia techniczne 

W analizowanym obiekcie pomieszczenia techniczne i magazynowe znajdują się w podziemiach części 

wysokiej. 

 

Lp. Opis pomieszczenia Stan obecny 
Projektowana instalacja / 
zakres prac budowlanych 

1 Pomieszczenie kotłowni olejowej 
Wentylacja 

grawitacyjna 
Przegląd kominiarski 

2 Pomieszczenie przyłącza wody  Brak wentylacji 
Wentylacja grawitacyjna / 

wykonanie kanału typu „Z” 

3 Pomieszczenia magazynowe Brak wentylacji 

Mechaniczna wentylacja 
przewietrzająca / montaŜ 
wentylatora wywiewnego 

przewietrzającego 
pomieszczenia z intensywnością 

do 1 w/h 
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3 Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie doprowadzenie do poszczególnych pomieszczeń 

ciepła pokrywającego straty ciepła przez przegrody ustroju budowlanego oraz na potrzeby instalacji 

wentylacji lokali usługowych. 

Temperaturę obliczeniową zewnętrzną przyjmuje się jak dla III strefy klimatycznej tj. – 20°C. 

Temperatury obliczeniowe wewnętrzne w pomieszczeniach przyjmuje się wg Dz. U. Nr 75: 

o klatki schodowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe +8°C, 

o pomieszczenie poczekalni pasaŜerów +12°C, 

o pomieszczenia sanitariatów ogólnodostępnych +16°C, 

o pomieszczenia usługowe +20°C, 

o pomieszczenia mieszkalne / biurowe +20°C, 

o pomieszczenia sanitariatów (inne niŜ publiczne) +20°C. 

  
Projektuje się ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe w systemie „rozdzielaczowo-trójnikowym”. W 

pomieszczeniu kotłowni instalacja zostanie podzielona na dwa podobiegi: 

• PO.1 – zasilający w ciepło część wysoką oraz poczekalnię pasaŜerów – instalacja 

rozprowadzona pod stropem kondygnacji -1 do poszczególnych grzejników zlokalizowanych na 

kondygnacji -1 i „transferem” na kondygnację +1 do pomieszczeń mieszkalno / biurowych. W 

pomieszczeniu poczekalni pasaŜerów projektuje się wodne ogrzewanie podłogowe. Podobieg 

zasilający ogrzewanie podłogowe będzie wyposaŜony w pompę mieszającą i zawór trójdrogowy 

w celu zapewnienia parametrów czynnika grzejnego w zakresie 45/350C.  

• PO.2 – zasilający w ciepło część niską z wyłączeniem poczekalni pasaŜerów - instalacja 

zostanie wyprowadzona z kotłowni pod sufitem pomieszczeń usługowych na parterze do 

rozdzielacza strefowego RPO.2 umieszczonego w korytarzu części niskiej skąd następnie 

zostanie rozprowadzona systemem trójnikowym w warstwach izolacyjnych posadzki do 

poszczególnych grzejników.     

 

Rozwiązanie to pozwoli na: 

o dokładną regulację instalacji – na kaŜdej gałęzi zostaną umieszczone zwory regulacyjne,  

o moŜliwość pomiaru zuŜycia energii cieplnej poprzez poszczególnych najemców, 

o etapowanie prac wykonawczych – w rozdzielaczu RPO.2 zostaną umieszczone dodatkowo dwa 

króćce stanowiące rezerwę ciepła na potrzeby przyszłej ew. rozbudowy systemu wentylacji 
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mechanicznej o centrale wentylacyjne na potrzeby lokalu gastronomicznego (parter) i 

restauracji kondygnacja -1.    

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla całego budynku będzie zaleŜało od przyjętego 

zakresu termomodernizacji (patrz Koncepcja architektoniczna). Szacunkowy bilans ciepła 

przedstawiono w tabeli poniŜej:  

 

Lp. Opis 
Moc 
[kW] 

1 Moc cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania 50 

2 Rezerwa mocy cieplnej na potrzeby centrali wentylacyjnej lokalu 
gastronomicznego na parterze 

20 

3 Rezerwa mocy cieplnej na potrzeby centrali wentylacyjnej 
restauracji na kondygnacji -1 

20 

4 Suma 90 

 

 

3.1 Źródło ciepła 

Źródłem ciepła w analizowanym obiekcie jest kotłownia olejowa. W wyniku inwentaryzacji kotłowni 

oraz dostępnej ksiązkimi serwisowej stan kotłowni oceniany jest jako dobry. Ostatni wpis serwisowy 

pochodzi z początku 2006 roku. Ze względu na brak dokumentacji technicznej kotłowni dostępną moc 

cieplna kotła olejowego Buderus typ GE 315 szacuje się na ok. 100kW, natomiast moc cieplna 

zainstalowanego palinka MAN DZ 2.1 mieści się w zakresie 80÷230kW.   

W wyniku wstępnych szacunków mocy cieplnej obiektu po termomodernizacji zapotrzebowanie ciepła 

na potrzeby centralnego ogrzewania wyniesie ok. 50kW. Dodatkowo przewiduje się rezerwę mocy 

cieplnej kotła (instalacji) na potrzeby budowy systemu wentylacji nawiewnej lokali usługowych. 

Całkowite prognozowane zapotrzebowanie na energię cieplną wyniesie ok. 90kW co mieści się w 

zakresie dostępnej mocy cieplnej kotła natomiast stanowi dolną granicę mocy palnika olejowego. Mając 

na uwadze, iŜ: 

• Palnik nie był uŜywany przez dwa sezony grzewcze, 

• Był zakupiony najprawdopodobniej w 2001 roku, 

• Jego moc znacznie przewyŜsza obecne prognozowane zapotrzebowanie na moc cieplną, 

zasadnym wydaje się wymiana palnika olejowego no nowy dostosowany do aktualnego 

zapotrzebowania na ciepło Ostateczna decyzja o zakresie prac w rejonie kotłowni olejowej będzie 
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moŜliwa do określenia po otrzymaniu Dokumentacji Technicznej Kotłowni oraz dokonaniu 

szczegółowych bilansów obciąŜenia cieplnego budynku.     

 

3.2 Przewody 

Projektuje się instalację wykonane z tworzywa sztucznego: 

o Polipropylenu PP – główne rozprowadzenia instalacji pod sufitami, piony, 

o Polietylenu sieciowanego PEx – rozprowadzenia do grzejników prowadzone w warstwach 

izolacyjnych posadzki. 

3.3 Grzejniki 

Jako elementy grzejne przewiduje się: 

• grzejniki stalowe, płytowe np. CosmoNova, firmy VNH, 

• w łazienkach - grzejniki drabinkowe np. Pamela firmy MONKIEWICZ, 

• płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe – w pomieszczeniu poczekalni pasaŜerów. 

Podłączenie grzejników płytowych i łazienkowych projektuje się ze ściany,. 

3.4 Regulacja 

Regulacja stała realizowana będzie poprzez zawory termostatyczne dwunastawne przy grzejnikach i 

zawory regulacyjne na przewodach zasilających poszczególne lokale. 

Na podejściach do poszczególnych obiegów (PO1 i PO2) projektuje się zawory regulacyjne 

podpionowe. 

3.5 Opomiarowanie instalacji c.o. - sposób rozliczania 

W wyniku zaproponowanego podziału hydraulicznego istnieje moŜliwość opomiarowania zuŜycia 

energii cieplnej w  poszczególnych strefach przedmiotowego budynku (zgodnie z załączonym 

opracowaniem graficznym). Ciepłomierze będą mogły być lokalizowane w przy podrozdzielaczu 

umieszczonym w części niskiej oraz na odgałęzieniach w części wysokiej.  

Decyzja o instalacji ciepłomierzy powinna zostać podjęta przed rozpoczęciem prac nad 

projektu wykonawczego. W przeciwnym razie koniecznym będzie wykonanie projektu 

zamiennego regulacji hydraulicznej instalacji.    
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3.6 Izolacja termiczna 

Wszystkie przewody c.o. będą izolowane termicznie zgodnie z DZ.U. Nr 75 z dnia 12.04.2009 „W 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.  

Rury w bruzdach ściennych oraz posadzce będą prowadzone w otulinie izolacyjnej grubości min. 

6mm. 

 

3.7 Świadectwo energetyczne 

Dla przedmiotowego obiektu zostanie wykonany certyfikat energetyczny w oparciu o: 

„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego 

samodzielna całość techniczno-uŜytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 

charakterystyki energetycznej”. W świadectwie zostanie ujęta projektowana termomodernizacja 

przegród zewnętrznych oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji. 
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4 Instalacja klimatyzacji 

W przedmiotowym obiekcie przewiduje się moŜliwość wykonania instalacji klimatyzacji przez 

przyszłych najemców powierzchni usługowych w oparciu o indywidualne układy chłodnicze z 

bezpośrednim odparowaniem czynnika typu SPLIT, MultiSPLIT, VRF, VRV. Opracowanie 

projektowe a co się z tym wiąŜe zakres prac budowlanych odnośnie instalacji klimatyzacji będzie 

obejmował: 

o Bilans chłodu dla powierzchni usługowej w oparciu o wskaźniki referencyjne 80÷100W/m2, 

o Przygotowanie rezerwy mocy elektrycznej na potrzeby instalacji klimatyzacji w oparciu o 

w/w wskaźnik i wsp. COP=3, 

o Przygotowanie / wskazanie miejsca posadowienia agregatów chłodniczych, 

o Przygotowanie szachtów instalacyjnych do prowadzenia linni freonowych.. 

 

Jako miejsce do lokalizacji agregatów chłodniczych wstępnie przewiduje się południową ścianę 

obiektu oraz częściowo dach dawnego nadszybia windowego. Szczegółowe określenie miejsca do 

posadowienia agregatów chłodniczych będzie miało miejsce w projekcie wykonawczym po 

konsultacjach z generalnym projektantem i konstruktorem.   
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