
 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

ANEKS NR 4 

BUDOWA PAWILONÓW USŁUGOWYCH W PRZESTRZENI PARKOWEJ  W RAMACH 

REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W CIĄGU PROMENADY ZACHODNIEJ ORAZ 

ROZBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, 

ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ GAZOWEJ,  NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 255  

(O POWIERZCHNI 6043 m2), ZLOKALIZOWANEJ  W OBRĘBIE 20 JEDNOSTKI 

EWIDENCYJNEJ M. MIĘDZYZDROJE, PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY W 

MIĘDZYZDROJACH 

dz. nr 255/2, 255/1dr, obręb 20 Międzyzdroje 

 

 

 

1. INWESTOR 

NOWE CENTRUM SP. Z O.O. 

ul. Niepodległości 10A 

72-500 Międzyzdroje 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem danego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy ANEKS NR 4 

pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w 

ciągu promenady zachodniej oraz rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej, elektroenergetycznej oraz gazowej,  na części działki nr 255 (o powierzchni 6043 

m2), zlokalizowanej w obrębie 20  jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ul. Bohaterów 

Warszawy w Międzyzdrojach. Teren inwestycji obejmuje działkę nr255/2. 

 Zakresem niniejszego opracowania objęta jest część architektoniczna. Pozostałe 

opracowania branżowe ujęte są w odrębnych częściach niniejszego projektu. 

Zakres zmian istotnych w projekcie obejmuje: 

 zagospodarowanie terenu (powiększenie oranżerii przy lokalach gastronomicznych G1, 

G2, G4, G5, G8) oraz zmianę tras zewnętrznych instalacji: elektrycznej, gazu, wody i 

kanalizacji w powyższym zakresie; 

 zmianę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu G3; 

 kubaturę obiektu (w zakresie powiększenia oranżerii przy lokalach G1, G2, G4, G5, G8); 

 lokalizację skrzynki gazowej przy lokalu G1; 

Zakres zmian nieistotnych w projekcie obejmuje: 

 wykonanie przejścia pomiędzy lokalami G2 i H3 oraz dodatkowego okna w lokalu G2; 



 

 

 

 

 układ schodów zewnętrznych w obrębie wejścia na dach – zmiana parametrów czterech 

stopni schodowych 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie i wytyczne Inwestora; 

 Wizja lokalna; 

 Mapa do celów projektowych; 

 Opinia geotechniczna do projektu budowlanego zabudowy usługowej wraz 

z przestrzenią parkową oraz infrastrukturą techniczną - N-GEO Michał Niedziółka, 

czerwiec 2017 r.; 

 Decyzja nr 83/16 o warunkach zabudowy z dnia 27.10.2016r.; 

 Decyzja nr 281/2018 o pozwoleniu na budowę z dnia 14.06.2018r.; 

 Decyzja nr 527/2019 o pozwoleniu na budowę z dnia 15.10.2019 r.; 

 Decyzja nr   o pozwoleniu na budowę z dnia 

 Warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan 4127/2017 z dnia 21.11.2017 r.; 

 Konsultacje i uzgodnienia z rzeczoznawcami: ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

ds.higieniczno-sanitarnych, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 

 Obowiązujące przepisy i normy projektowe; 

4. LOKALIZACJAPROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 Teren przewidziany pod daną inwestycję zlokalizowany jest centralnej części miasta 

Międzyzdroje w ciągu promenady zachodniej na działce nr 255/2. 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5.1. USYTUOWANIE BUDYNKU 

Zmianie w stosunku do projektu pierwotnego uległy oranżerie przy lokalach 

gastronomicznych G1, G2, G4, G5, G8 wraz z instalacjami. 

5.2. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 

 Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. 

5.3. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE 

Zmianie w stosunku do projektu pierwotnego uległa wielkość projektowanych terenów 

utwardzonych: 

 w projekcie pierwotnym nawierzchnia utwardzona:  3160 m2 

 w aneksie nr 1 nawierzchnia utwardzona:    2426,60 m2 

 w aneksie nr 2 nawierzchnia utwardzona:     3170 m2 



 

 

 

 

 w aneksie nr 3 nawierzchnia utwardzona:    3123,70 m2 

 w aneksie nr 4 nawierzchnia utwardzona:    3047,25 m2 

5.4. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW 

Bez zmian w stosunku do projektu zamiennego nr 3. 

5.5. ZIELEŃ  

Bez zmian w stosunku do projektu zamiennego nr 3. 

 

5.6. POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Bez zmian w stosunku do projektu zamiennego nr 3. 

 

5.7. SPOSÓB ODWODNIENIA TERENU 

Bez zmian w stosunku do projektu zamiennego nr 3. 

5.8. INSTALACJE SANITARNE 

Zmianie w stosunku do projektu pierwotnego uległy zewnętrzne instalacje wodno-

kanalizacyjne oraz gazowe.  

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji według opracowania branżowego 

stanowiącego integralną część niniejszego projektu budowlanego. 

5.9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Zmianie w stosunku do projektu pierwotnego uległa zewnętrzna instalacja elektryczna. 

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji według opracowania branżowego 

stanowiącego jedną z części niniejszego projektu budowlanego. 

5.10. DANE LICZBOWE 

powierzchnia działki nr 255/2:   6043,00 m2 

powierzchnia zabudowy:   2 173,45 m2 = 35,96 % (<40%) 

powierzchnia użytkowa: 

 w projekcie pierwotnym:  1836,10 m2 

 w aneksie nr 1:   1853,65 m2   

 w aneksie nr 2:   1852,95 m2 

 w aneksie nr 3:   1852,95 m2 

 w aneksie nr 4:   1928,35 m2 



 

 

 

 

kubatura całego obiektu: 

 w projekcie pierwotnym:  9900 m3 

 w aneksie nr 1:   9790 m3 

 w aneksie nr 2:   9790 m3 

 w aneksie nr 3:   9790 m3 

 w aneksie nr 4:   10180 m3 

wysokość budynku:     

 w projekcie pierwotnym:  4,95 m 

 w aneksie nr 1:   4,63 m  

 w aneksie nr 2:   4,60 m 

 w aneksie nr 3:   4,60 m 

 w aneksie nr 4:   4,60 m 

powierzchnia biologicznie czynna:  

 w projekcie pierwotnym:  1843,50 m2 = 30,50% (>25%) 

 w aneksie nr 1:   1519,40 m2 = 25,15% (>25%) 

  w aneksie nr 2:   1528,0 m2 = 25,28% (>25%) 

 w aneksie nr 3:   1534,30 = 25,38% (>25%) 

 w aneksie nr 4:   1534,30 = 25,38% (>25%)  

szerokość elewacji frontowej:   108,90 m (<110,0m) 

tereny utwardzone:      

 w projekcie pierwotnym:  3160 m2 

 w aneksie nr 1:   2426,60 m2  

 w aneksie nr 2:   3170 m2 

 w aneksie nr 3:   3123,70 m2 

 w aneksie nr 4:   3047,25 m2 

 

6. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 

Zmianie w stosunku do projektu pierwotnego uległy układy oranżerii przy lokalach 

gastronomicznych G1, G2, G4, G5, G8, a w związku z tym zmieniła się kubatura budynku. 

6.1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE 

 Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTY 

 Zmianie w stosunku do projektu pierwotnego uległ zmianie układ ław 

fundamentowych w obrębie zmienianych oranżerii.  

Szczegóły według opracowania branżowego, będącego integralną częścią niniejszego 

projektu. 

ŚCIANY BUDYNKU 

 Zmianie w stosunku do projektu pierwotnego uległ układ ścian nośnych pomiędzy 

lokalami G2 i H3. Szczegóły według opracowania graficznego. 

STROPODACH 

 Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. 

SŁUPY 

 Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. 

NADPROŻA I PODCIĄGI 

 Zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej. Nadproża nad otworami okiennymi i 

drzwiowymi żelbetowe prefabrykowane z belek i wylewane żelbetowe monolityczne o 

wymiarach 24x24 cm. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi przeszkleń 

wielkowymiarowych zaprojektowano podciągi żelbetowe 24 x 84 cm. 

 

ŚLUSARKA  

     Wykonawca przed przystąpieniem do montażu ślusarki jest zobowiązany zgodnie z 

prawem budowlanym przedstawić kompleksowy projekt wykonawczy w celu akceptacji 

przez Zamawiającego i Projektanta, zawierający: 

- obliczenia statyczne konstrukcji stalowej wraz z rysunkami(widoki, rzuty, przekroje, 

szczegóły węzłów/połączeń), wykonane i podpisane przez uprawnionego konstruktora; 

- przedstawić dokumenty potwierdzające zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 

stalowej w klasie min., C4 (ze względu na bryzę morską); 

- obliczenia statyczne konstrukcji aluminiowej wraz z rysunkami (widoki, rzuty, przekroje, 

szczegóły węzłów/połączeń), wykonane i podpisane przez uprawnionego konstruktora. 

- przedstawić dokument potwierdzający zabezpieczenie przed utlenianiem aluminium w 

Qualicoat SEASIDE; 

- obliczenia statyczne pakietów szybowych i ich parametry U, LT, LR i g; 

- przedstawienie obliczeń statycznych i wytrzymałościowych konsol, kotew, śrub, wkrętów 

oraz innych nie wymienionych elementów złącznych konstrukcji stalowej i aluminiowej. 

- wskazanie bezpiecznej metody połączenia konstrukcji stalowej z aluminiową(połączenia 

muszą zabezpieczać konstrukcje aluminiową przez utlenianiem); 



 

 

 

 

- rozwiązania systemowa muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie badań systemodawcy konstrukcji(klasyfikacja, raport z badań, Krajową 

Ocenę Techniczną). 

Parametry konstrukcji aluminiowej(fasady): 

- wodoszczelność - 2700Pa. 

- odporność na obciążenie wiatrem - 2400Pa. 

- test bezpieczeństwa odporności na obciążenie wiatrem - 3600Pa. 

- odporność na uderzenie - klasa I5/E5. 

- przepuszczalność powietrza - 2400Pa. 

- odporność na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim - kategoria ekspozycji A, klasa 5 

 

Parametry dla drzwi harmonijkowych: 

- przepuszczalność powietrza - 600Pa 

- odporność na obciążenie wiatrem 1200Pa 

 

Parametry szyb zespolonych dwukomorowych (np: 6mm Stopray Vision-62T ESG - 16mm 

Argon 90% - 6mm Planibel Clearlite  - 16mm Argon 90% - Stratobel 44.2): 

- Ug = 0,5(współczynnik przenikania ciepła) 

- LT = 54%(przepuszczalność światła) 

- LR = 17%(odbicie światła) 

- g = 30%(czynnik solarny) 

- SC = 0,34(współczynnik zacienienia) 

 

Parametry szyb jednokomorowych (np: 6mm Stopray Vision-62T ESG - 16mm Argon 90% - 

16mm Argon 90% - Stratobel 44.2), parametry będą następujące: 

- Ug - 1,0 

- Lt = 56% 

- LR = 15% 

- g = 31% 

- SC = 0,36 

Należy zauważyć iż szyba odchylona od pionu będzie miała niższy parametr Ug w zależności 

od kąta nachylenia. Przy szybie jednokomorowej Ug = 1,0 - 1,6, a przy szybach 

dwukomorowych Ug = 0,5 - 0,8 

 

Uwagi: 

- okucia w kolorze ślusarki; 

- wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowana konstrukcji budynku przed przystąpieniem 

do realizacji zadania; 

- połączenie konstrukcji stalowej i aluminiowej z konstrukcją budynku wykonać zgodnie z 

technologią danego materiału (przekładki, dystanse, itp); 

- połączenie konstrukcji aluminiowej z konstrukcją wykonać szczelnie z uwzględnieniem 

estetyki. 

6.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

0.01 Administracja 12,80 m2 

0.02 Administracja 23,00 m2 



 

 

 

 

0.02a WC z przedsionkiem 3,90 m2 

0.03 Pawilon handlowy 16,20 m2 

0.04 Pawilon handlowy 16,30 m2 

0.05 Pawilon handlowy 16,20 m2 

0.06 Pawilon handlowy 16,00 m2 

0.07 Przedsionek WC damskiego 7,90 m2 

0.08 WC damskie dla pracowników 9,40 m2 

0.09 WC męskie dla pracowników 11,90 m2 

0.10 Przedsionek WC męskiego 8,40 m2 

0.11 Pawilon handlowy 16,20 m2 

0.12 Pawilon handlowy 16,20 m2 

0.13 Pawilon handlowy 16,40 m2 

0.14 Pawilon handlowy 16,40 m2 

0.15 Pawilon handlowy 16,50 m2 

0.16 Pawilon handlowy 16,20 m2 

0.17 Pawilon handlowy 16,30 m2 

0.18 Pawilon handlowy 16,00 m2 

0.19 Pawilon handlowy 16,20 m2 

0.20 Pawilon handlowy 16,00 m2 

0.21 Pawilon handlowy 16,10 m2 

0.22 Pawilon handlowy 16,10 m2 

0.23 Pawilon handlowy 16,20 m2 

0.24 Pawilon handlowy 16,10 m2 

0.25 Pawilon handlowy 16,10 m2 

0.26 Pawilon handlowy 16,20 m2 

0.27 Przedsionek 11,25 m2 

0.27a Pomieszczenie porządkowe 3,25 m2 

0.28 Przedsionek WC damskiego 6,65 m2 

0.29 WC damskie dla turystów 10,60 m2 

0.30 WC dla os. niepełnosprawnych 5,00 m2 

0.31 Przedsionek WC męskiego 4,45 m2 

0,31a WC męskie dla turystów 8,65 

0.32 Pom. gromadzenia odpadów 17,00 m2 

0.33 

0.52 
Pawilon handlowy 33,60 m2 

0.34 Pawilon handlowy 16,20 m2 

0.35 Pawilon handlowy 16,40 m2 

0.36 Pawilon handlowy 16,30 m2 

0.37 Pawilon handlowy 16,00 m2 

0.38 Pawilon gastronomiczny 68,50 m2 

0.38a Pom. gromadzenia odpadów 4,00 m2 

0.38b Oranżeria 26,00 + 21,5 m2 

0.39 Pawilon gastronomiczny 67,00 m2 

0.39a Pom. gromadzenia odpadów 5,10 m2  

0.39b Oranżeria 25,30 + 13,10 m2 

0.40 Pawilon handlowy 16,00 m2 

0.41 Pawilon handlowy 16,00 m2 

0.42 

0.43 
Pawilon handlowy 33,00 m2 

0.44 Pawilon handlowy 16,10 m2 

0.45 Pawilon handlowy 16,10 m2 

0.46 Pawilon handlowy 16,00 m2 



 

 

 

 

0.47 Pawilon handlowy 16,00 m2 

0.48 Pawilon handlowy 16,10 m2 

0.49 Pawilon handlowy 16,00 m2 

0.50 Pawilon handlowy 16,40 m2 

0.51 Pawilon handlowy 16,00 m2 

0.53 Pawilon gastronomiczny 68,60 m2 

0.53a Pom. gromadzenia odpadów 4,80 m2 

0.53b Oranżeria 23,50 m2 

0.54 Pawilon gastronomiczny 68,70 m2 

0.54a Pom. gromadzenia odpadów 4,50 m2 

0.54b Oranżeria 26,90 m2 

0.55 Pawilon handlowy 16,80 m2 

0.56 Pawilon handlowy 16,60 m2 

0.57 

0.58 
Pawilon handlowy 34,50 m2 

0.59 Pawilon handlowy 16,50 m2 

0.60 Pawilon handlowy 16,40 m2 

0.61 Pawilon handlowy 16,50 m2 

0.62 Pawilon handlowy 16,60 m2 

0.63 Pawilon handlowy 16,20 m2 

0.64 Pawilon handlowy 16,00 m2 

0.65 Pom. gromadzenia odpadów 26,80 m2 

0.66 Pawilon handlowy 16,40 m2 

0.67 Pawilon handlowy 16,30 m2 

0.68 Pawilon handlowy 16,20 m2 

0.69 Pawilon handlowy 16,00 m2 

0.70 Pawilon handlowy 16,00 m2 

0.71 Pawilon handlowy 16,10 m2 

0.72 Pawilon gastronomiczny 62,00 m2 

0.72a Pom. gromadzenia odpadów 4,40 m2 

0.72b Oranżeria 20,90 + 1,00 m2 

0.73 Pawilon gastronomiczny 65,30 m2 

0.73a Pom. gromadzenia odpadów 4,70 m2 

0.73b Oranżeria 41,50 + 16,60 m2  

0.74 Pawilon gastronomiczny 66,40 m2 

0.74a Pom. gromadzenia odpadów 4,60 m2 

0.74b Oranżeria 41,00 + 23,20 m2 

0.75 Pawilon gastronomiczny 65,10 m2 

0.75a Pom. gromadzenia odpadów 4,90 m2 

0.75b Oranżeria 20,00 m2 

0.76 Pawilon handlowy 16,30 m2 

 

6.3. DOSTĘP DLAOSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH 

 Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. 

6.4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

 Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. 



 

 

 

 

6.5. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. 

6.6. ZGODNOŚĆ Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY Z DNIA 27.10.2016 r. ORAZ ZE 

ZMIANĄ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Z DNIA 21.12.2017 r. 

 

2.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1.1. powierzchnia zabudowy do 40,0% 

powierzchni obszaru lokalizacji inwestycji, 

 

 

2.1.2 powierzchnia biologicznie czynna 

minimum 25,0% powierzchni obszaru 

lokalizacji inwestycji 

 

 

2.2 PAWILONY 

2.2.1. funkcja pawilony usługowe 

 

 

 

2.2.2. linia zabudowy nieprzekraczalna w 

odległości 8,0 m od granicy frontu działki 

 

 

 

2.2.3. szer. elewacji frontowej do 110,0 m 

 

 

2.2.4. wysokość górnej krawędzi elewacji 

frontowej (jej gzymsu lub attyki) do 4,5 m 

 

 

2.2.5. geometria dachu dach płaski o 

nachyleniu do 12 lub: 

a) nachylenie połaci od 25 - 45, 

b) wysokość kalenicy do 7,5 m, 

c) układ łukowy, dwuspadowy lub 

wielospadowy, o symetrycznym nachyleniu 

połaci 

 

 

2.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1.1. Bez zmian w stosunku do 

projektu pierwotnego 

 

 

2.1.2. WARUNEK SPEŁNIONY 

Powierzchnia biologicznie czynna 

stanowi 25,15% powierzchni obszaru 

lokalizacji inwestycji 

 

2.2 PAWILONY 

2.2.1. WARUNEK SPEŁNIONY 

zaprojektowano pawilony o funkcji 

usługowej. 

 

2.2.2. WARUNEK SPEŁNIONY 

budynek usytuowano zgodnie 

z nieprzekraczalną linią zabudowy 8,0 m 

od frontu działki.  

 

2.2.3. WARUNEK SPEŁENIONY 

szer. elewacji frontowej wynosi 108,90 m. 

 

2.2.4. WARUNEK SPEŁENIONY  

wys. górnej krawędzi elewacji frontowej 

wynosi do 4,16 m 

 

2.2.5.  WARUNEK SPEŁENIONY  

Zaprojektowano dach płaski o spadkach 

do 12% 

 

 

 

 

 

 

6.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego 

8. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie ze „sztuką budowlaną”, wiedzą 

techniczną, instrukcją i aprobatą producenta oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny 

być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia zawodowe. 



 

 

 

 

W rejonie wykonywanych prac należy stosować wymagane technologią zabezpieczenia 

w celu ochrony osób trzecich. 

Nie wolno stosować materiałów o gorszych parametrach niż opisane w projekcie, 

nieposiadających aprobat technicznych lub certyfikatów zgodności z aprobatą techniczną 

wyrobu. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o parametrach technicznych 

równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane) po konsultacji z Projektantem. 

Prace budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym należy rozwiązać 

w ramach Nadzoru Autorskiego. 

PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ. 

Ewentualne wady koordynacyjne należy przedstawić projektantom przed przystąpieniem do 

robót. Nie należy prowadzić robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji oraz w oparciu 

o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień w pozostałych projektach 

branżowych stanowiących integralną całość.  
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                  mgr inż. arch. Anna Płatek 

 


