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I. INFORMACJE OGÓLNE  

 
 

1. Podstawa opracowania.  
 

−−−− Decyzja nr 8/2018 o Warunkach Zabudowy z dnia 26.01.2018 r.; 
−−−− Program Prac Konserwatorskich; opracowanie: mgr Rajmund W. Gazda; Warszawa, grudzień 2017 r.; 
−−−− Zalecenia konserwatorskie do prac konserwatorskich i adaptacyjnych dotyczących zespołu pałacowego  

w Białkowie; 
−−−− Umowa z Inwestorem; 
−−−− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 
−−−− konsultacje międzybranżowe;   
−−−− ogólnie obowiązujące przepisy prawa i polskie normy techniczne, z szczególnym uwzględnieniem: 

−−−− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z 
późniejszymi poprawkami; 

−−−− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 

−−−− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

−−−− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego; 

−−−− wytyczne oraz informacje od Inwestora; 
−−−− inwentaryzacja; 
−−−− wizja lokalna; 
−−−− dokumentacja fotograficzna; 
−−−− Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dotyczącą terenu zlokalizowanego na 
dz. nr 70 w Białkowie; opracowanie: GEODRILL, dr. inż. Tomasz Skrzypczyński, Maciej Bednarek, Adam Lipiński; 
Warszawa, październik 2017. 
−−−− Ekspertyza  Techniczna w trybie: § 2 ust. 3 a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r , poz. 1422), oprac. mgr inż. Janusz Bartosiewicz, mgr inż. Michał Lech Kowalski, 
grudzień 2017 r. 
 
 

2. Skrócony opis zamierzenia. 
 
Celem zadana inwestycyjnego jest rewitalizacja zespołu pałacowego z obserwatorium astronomicznym oraz 
założeniem parkowym, wynikająca z daleko posuniętej degradacji technicznej.  
Projektuje się przeznaczenie budynku pałacu na obiekt użyteczności publicznej – Ośrodek Edukacji 
Astronomicznej.  
Przebudową zostaną objęte wnętrza budynku pałacowego. Planuje się odbudowę portyku wejściowego od 
południa wg materiałów archiwalnych. Budynek obserwatorium astronomicznego objęty zostanie remontem. 
Projekt zakłada usunięcie wtórnych ścian działowych oraz wpisanie nowej funkcji w obecny układ pomieszczeń. 
Wewnątrz modernizowanych budynków zaprojektowano wykonanie instalacji wewnętrznych wodno-
kanalizacyjnych, odprowadzenia wód opadowych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i elektrycznych 
oraz teletechnicznych i p.poż. 

 
Na terenie działki planuje sie wykonanie nowych nawierzchni.  

 
Szczegółowy zakres prac przedstawiono w części rysunkowej. 

 
 
3. Części składowe projektu. 
 
Projekt został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.). Składa się z dokumentacji technicznej w tomach: 
 
 



 
 
 
− TOM I: dokumenty formalne, zagospodarowanie terenu, architektura; 
− TOM II: konstrukcja; 
− TOM III:  instalacje sanitarne; 
− TOM IV: instalacje elektryczne i teletechniczne; 
− TOM V: branża drogowa. 

 
W przypadku rozbieżności między elementami projektu, należy zgłosić niezgodność projektantowi i przewidzieć 
rozwiązanie zgodne z przepisami prawa i polskimi oraz europejskimi normami technicznymi. Brak lub 
pominięcie elementu w którejkolwiek z części Dokumentacji, nie upoważnia do pominięcia tego elementu w 
zakresie wykonywanych robót. 
 
Wykonawca prac jest zobowiązany uwzględniać w ramach prac zawartość opracowanych jako 
uszczegółowienie niniejszego projektu rysunków wykonawczych i zaleceń wydanych przez projektantów w 
ramach nadzoru autorskiego. 
 
 

Opracował:  

mgr inż. arch. Przemysław Wandachowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. AKTUALNA MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
 



 

III. WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. OPINIA GEOTECHNICZNA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. DOKUMENTY I POZWOLENIA  
 

 
 
 

− DECYZJA W SPRAWIE WPISANIA ZABYTKU DO REJESTRU ZABYTKÓW Z DN. 31.10.2017 R.; 
− DECYZJA – POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAŃ KONSERWATORSKICH; 
− ZALECENIA KONSERWATORSKIE; 
− DECYZJA – ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ; 
− DECYZJA – POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU; 
− POZYTYWNA OPINIA KONSERWATORA NA TEMAT EKSPERTYZY TECHNICZNEJ; 
− POSTANOWIENIE KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. ZAŁĄCZNIKI  

 
1. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO 
2. OPINIA KONSTRUKCYJNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



VIII. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

 
 
 
UKŁAD TREŚCI ROZDZIAŁU: 

 1   ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 2   PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 3   BILANS POWIERZCHNI 

 4   INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 5   INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA HIGIENY I ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 6   OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 7   ZGODNOŚĆ z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
 

1. Istniej ący stan zagospodarowania terenu  
 

Przedmiotowy teren opracowania jest zlokalizowany w miajscowości Białków w gminie Wińsko na działce  
o nr 70.  
Południową część zespołu pałacowo-parkowego stanowi park. W części północnej usytuowano pałac oraz 
położony po jego wschodniej stronie kompleks trzech niewielkich budynków obserwatorium, połączonych z 
pałacem długim, nadwieszonym krytym gankiem, wspartym na dwóch wieżach. Budynki obserwatorium połączone 
zostały między sobą murowanymi, parterowymi łącznikami. Po zachodniej stronie budynku znajduje się niewielki 
budynek gospodarczy. Na północ od pałacu rozciąga się podwórze folwarczne z pozostałością zabudowań. Teren 
w północno-wschodniej części założenia użytkowany jest jako sad.  
Działka nr 70 posiada dostęp do drogi publicznej, tj. drogi gminnej.  
Główny wjazd na teren zespołu prowadzi od południa. W narożniku południowo-wschodnim znajduje się brama z 
furtką o masywnych, murowanych słupach. Zespół ogrodzony jest siatką drucianą, rozpiętą na cementowych 
słupach. W północno-wschodniej części zachował się fragment niewysokiego pełnego muru z kamieni polnych, w 
części północnej przechodzącego w ceglany. 
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi sieć wodociągowa przeciwpożarowa z 
nadziemnymi hydrantami zewnętrznymi o średnicy nominalnej DN 80. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 
zasilana jest z gminnej sieci wodociągowej.  
 
Na obszarze przedsięwzięcia oraz w jego najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane jest następujące uzbrojenie 
terenu: 

−−−− sieć elektroenergetyczna nadziemna, 
−−−− sieć wodociągowa wraz z przyłączami,  
−−−− sieć telekomunikacyjna wraz z przyłączami, 
−−−− sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
−−−− drogi 
 

Obiekt znajduje się w II strefie klimatycznej, w I strefie obciążenia śniegiem i I strefie obciążenia wiatrem. 
 
Warunki gruntowo-wodne przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez GEODRILL, dr. 
inż. Tomasz Skrzypczyński, Maciej Bednarek, Adam Lipiński; Warszawa, październik 2017. 
Dla omawianej inwestycji wykonano 11 otworów do głębokości 5,00 m p.p.t. 

 
 
2. Projektowane zagospodarowanie terenu  
 

Układ urbanistyczny 
Bez zmian. Projektuje się przebudowę istniejącego budynku pałacu oraz remont budunku obserwatorium z 
łącznikiem, bez zmiany kubatury. 
Projekt zakłada odtworzenie układu dróg wewnętrznych wg materiałów archiwalnych, tj. owalnego obejścia 
wokół budynku pałacu, zachowanie dojazdu od strony południowego wjazdu, zachowanie ścieżki wzdłuż 
łącznika.  

Komunikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Projektowany układ komunikacyjny zakłada wykorzystanie istniejącego wjazdu od strony południowej. Od strony 



zachodniej zaprojektowano dodatkowy, nowy wjazd z drogi gminnej.  
Projektuje się drogę o nawierzchni żwirowej chłonnej wokół budynku pałacu, zapewniającą dostęp do wejść do 
budynku. Utwardzony został również teren wokół budynku obserwatorium. Zaprojektowano utwardzenie 
istniejącego dojazdu od strony południowej oraz ścieżki wzdłuż łącznika, zapewniającej komunikację między 
pałacem i obserwatorium.  
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych i autokarów zapewnione będą na sąsiedniej działce nr 71/2 w 
ramach odrębnego postępowania. 
 
Odprowadzenie wód opadowych 

Z powierzchni połaci dachowych woda opadowa zostanie odprowadzona na powierzchnię terenu. Nie zmieniają 
się warunki oraz sposób odwodnienia budynków na terenie objętym inwestycją. Utwardzenie terenu nie 
przekracza 1000 m2, projektowany układ ścieżek stanowi powierzchnię żwirową – chłonną.  
 

Ukształtowanie terenu 
Bez zmian. 
 

Zieleń 
Z uwagi na odtworzenie historycznego układu komunikacji, zakłada się częściowe usunięcie wtórnych 
żywopłotów oraz dwóch drzew. 
 
 
 
 
3.  Bilans powierzchni w obr ębie działki:  
 
Bilans terenu   
Pow. Działki: 18 450 m2 
Nazwa Powierzchnia (m2) %  
Zabudowa 554,30 3,01 
Pow. biologicznie 
czynna 16212,60 87,87 
Pow. utwardzona 1683,10 9,12 

w tym:   
Pow. utwardzona 
istniejąca (schody 
zewnętrzne) 39,00 0,21 
Proj. Pow. 
Utwardzona – pow. 
Żwirowa chłonna  1251,50 6,78 
Proj. opaska żwirowa 46,00 0,25 
Proj. Orbity – pow. 
żwirowa 230,00 1,25 
Proj. Utwardzenie 
terenu z kostki 
betonowej 81,60 0,44 
Proj. Pow. 
Utwardzona (proj. 
Schody zewnętrzne) 35,00 0,19 

 
 
4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków  
 
Pałac, obserwatorium I, obserwatorium II, łącznik pomiędzy pałacem a obserwatorium I wpisane do rejestru 
zabytków pod nr A/6060/1-4. Park wpisany do rejestru zabytków pod nr A/2600/478/W. 
 
5. Informacja o zagro żeniach dla higieny i środowiska naturalnego  
 
Budynek nie będzie generował odpadów szkodliwych. Odpady będzie odbierała wyspecjalizowana firma z 
kontenerów usytuowanych na utwardzonym placu przy istniejącym budynku gospodarczym. 
 
 
− Zapotrzebowania i jako ści  wody oraz ilo ści, jako ści  i sposobu odprowadzania ścieków. 
 
Budynek posiada sprawne przyłącze wodociągowe ����  50. Z uwagi na zbyt dużą odległość od włączenia oraz duże straty 
na przyłączu projektuje się zasilenie budynku z wodociągu po zachodniej stronie budynku. 



Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą grawitacyjnie do zaprojektowanego zbiornika bezodpływowego 
żelbetowego o pojemności 10,0 m3. 
Sprawę gospodarki wodno-ściekowej ujęto szczegółowo w części dot. instalacji sanitarnych. 
 
−  Emisji zanieczyszcze ń gazowych i pyłowych – ich rodzaju, ilo ści i zasi ęgu rozprzestrzeniania si ę. 
Emisja niezorganizowana pochodzić będzie od ruchu pojazdów samochodowych . Będzie to emisja produktów 
spalania paliw silnikowych: oleju napędowego i benzyny silnikowej w jakie zasilane są auta dostawcze i 
osobowe odpowiedzialne za ruch pracowników i odwiedzających.  
Na czas robót budowlanych może nastąpić krótkotrwałe i przejściowe nasilenie ruchu pojazdów, i w efekcie 
zwiększona z tego powodu emisja spalin. 
 
− Rodzaju i ilo ści wytwarzanych odpadów:  
Budynek będzie generował  w dotychczasowej ilości odpady szkodliwe i zakaźne: 
 

Rodzaj odpadu Kod 
Szacowana 
ilość odpadu 

(Mg/rok) 
Charakterystyka odpadów 

1 2 4 5 
Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* Bez zmian 

Opakowania handlowe po środkach 
dezynfekujących używanych do dezynfekcji obiektu 
(ścian i podłóg).   

Zużyte urządzenia 
zawierające 
niebezpieczne elementy  
inne niż wymienione w 16 
02 09 do 16 02 12 

16 02 13* Bez zmian 

Zużyte źródła światła zawierające rtęć (lampy 
jarzeniowe), zużyty sprzęt komputerowy – monitory, 
ups-y. 

16 06 02* Bez zmian 

16 06 04 
 

Bez zmian 

Baterie niklowo-kadmowe 
/Baterie alkaliczne (z 
wyłącze-niem 16 06 03) 
/Inne baterie i akumulatory 

16 06 05 Bez zmian 

Zużyte baterie zasilające: sprzęt biurowy, telefony, 
zegary, latarki. 

Opakowania z papieru i 
tektury 

15 01 01 Bez zmian 

Opakowania po materiałach biurowych i 
eksploatacyjnych (odpad o charakterze 
komunalnym). 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

15 01 02 Bez zmian 

Opakowania po materiałach biurowych i 
eksploatacyjnych (odpad o charakterze 
komunalnym). 

Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w  
16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 Bez zmian 

Elektryczne i elektroniczne urządzenia biurowo-
socjalne (np. faksy, telefony, czajniki elektryczne, 
kserokopiarki elementy sprzętu komputerowego – 
myszki, klawiatury, drukarki, skrzynie PC - nie 
zawierające substancji niebezpiecznych).  

Elementy usunięte ze 
zużytych urządzeń inne 
niż wymienione w  
16 02 15 

16 02 16 Bez zmian 

Zużyte kasety od drukarek  
(z pozostałościami tonerów).  
 

Odpady komunalne 
niesegregowane 

20 03 01 Bez zmian 

Pozostałości po zaspokojeniu potrzeb bytowo-
socjalnych personelu i użytkowników 

 
Usuwanie odpadów będzie odbywało się na podstawie umowy z Urzędem Gminy Wińsko; 
 
W trakcie robót budowlanych przewiduje się powstanie odpadów o charakterze gruzu budowlanego, złomu, resztek 
papy oraz opakowań plastykowych i papierowych po materiałach budowlanych, w tym zanieczyszczonych 
substancjami organicznymi oraz mieszankami na bazie cementu, za których zagospodarowanie, utylizację i ochronę 
przed przedostaniem do środowiska odpowiadać będzie Wykonawca robót. 



Odpady z wykopów i rozbiórek należy segregować i poddać utylizacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.  
W szczególności przewiduje się wykorzystanie części gruzu na potrzeby podbudowy. Pozostałe odpady należy 
przekazać na najbliższe składowisko odpadów wyspecjalizowanej firmie do dalszego zagospodarowania. 
 
Użytkownicy i Wykonawca robót budowlanych przestrzegać będą obowiązków posiadacza odpadów wynikających z 
zapisów ustawy o odpadach, a tym samym zapobiegać będzie się negatywnemu oddziaływaniu odpadów na 
środowisko – poprzez następujące praktyki: 

 
- odpady magazynować się będzie selektywnie, w wydzielonych do tego miejscach, na terenie, do którego 
prowadzący posiadać będą tytuł prawny; odpady gromadzone będą w sposób uporządkowany w 
pojemnikach: szczelnych, odpornych na przechowywane w nich substancje, w razie konieczności 
zabezpieczonych od wpływu warunków atmosferycznych i ustawionych na utwardzonym podłożu, w 
sposób uniemożliwiający nieumyślne, niekontrolowane przedostanie się odpadów do środowiska i 
zabezpieczony przed osobami postronnymi; pojemniki/miejsca magazynowania odpadów opisane będą 
nazwą i kodem odpadu,  
 
- postępowanie z wytworzonymi odpadami na etapie magazynowania, transportu wewnętrznego, przeładunku 
odbywać się będzie w sposób kontrolowany i uniemożliwiający swobodne ich rozprzestrzenianie w 
środowisku, 
 
- prowadzący zlecać będzie wykonanie obowiązku gospodarowania wytworzonymi odpadami innemu 
posiadaczowi odpadów; transportem, zbieraniem, unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadów zajmować się 
będą firmy wybrane na odbiorców tych odpadów i posiadające stosowne zezwolenia właściwego organu na 
prowadzenie działalności odpowiednio w zakresie zbierania, transportu, odzysku, bądź unieszkodliwiania 
odpadów, 
 
- odpady wytworzone na terenie obiektu w pierwszej kolejności przekazywane będą do odzysku, a w 
przypadku, gdy nie będzie to możliwe z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, bądź ekologicznych, 
przekazywane będą do unieszkodliwiania, w tym w ostateczności  poprzez ich składowanie, 
 
- okres magazynowania odpadów w zależności od ich dalszego zagospodarowania, nie będzie przekraczać 
limitów ustawowych, 
 
- sposób postępowania z odpadami medycznymi, w tym zapewnienie prawidłowych warunków magazynowania 
zgodne być muszą z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. Nr 139, poz. 940). 
 

− Emisji hałasu oraz wibracji, a tak że promieniowania, w szczególno ści jonizuj ącego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóce ń wraz z odpowiednimi parametrami tych czynników i z asięgu ich 
rozprzestrzeniania si ę. 
 
Stacjonarnymi (punktowymi) źródłami hałasu są  wyrzutnie wentylatorów kanałowych. Wartości poziomów mocy 
akustycznej podano na kartach katalogowych urządzeń. W obliczeniach pomija się tłumienie kanałów wentylacyjnych. 
Szacowana łącznie moc akustyczna  urządzeń wentylacyjnych nie przekroczy 75 dB.  
W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko akustyczne zaplanowano umieszczenie urządzeń 
wentylacyjnych w wentylatorni na poziomie poddasza. 
 
Liniowymi źródłami hałasu są trasy przejazdu pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Ponieważ nie 
przewiduje się zwiększenia ruchu samochodowego w związku z realizacją inwestycji, nie zakłada sie również 
zwiększenia emisji hałasu z tego tytułu. Jedynie w czasie robót budowlanych nastąpi krótkotrwałe zwiększenie 
ruchu samochodowego oraz emisja hałasu, w wyniku prowadzonych prac. W związku z powyższym zaleca się 
prowadzenie prac wewnątrz obiektu w godzinach od 6.00 do 18.00, w miarę możliwości przy zamkniętych drzwiach i 
oknach. Jednocześnie wypada zauważyć, że w związku z prowadzonymi pracami zmniejszy sie uciążliwość wynikająca z 
normalnego funkcjonowania budynku. 

Eksploatacja obiektu nie będzie powodować innych zakłóceń (w tym: emisji pola elektromagnetycznego i 
wibracji). 

−  Wpływu obiektu budowlanego na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi, w tym gleb ę, wody 
powierzchniowe i podziemne.  

Zakres przebudowy nie będzie ingerował w obecną zieleń. W wyniku realizacji inwestycji, powierzchnia czynna 
biologicznie ulegnie nieznacznie zmniejszeniu (odtworzenie żwirowej drogi wokół pałacu, utwardzenie terenu w obrębie 
projektowanych śmietników). 
 
Realizacja inwestycji nie  będzie miała istotnego znaczenia dla stanu wód podziemnych. 
 
 



Reasumuj ąc, eksploatacja planowanego do zrealizowania obiekt u, przy zastosowaniu zaprojektowanych 
rozwi ązań techniczno-technologicznych nie b ędzie miała istotnego wpływu na stan środowiska w jego 
otoczeniu.  

6. Obszar oddziaływania obiektu 
 
Emisja hałasu: 
Projektowane wyrzutnie powietrza umieszczone w ścianie wentylatorowni, ze względu na małą emisję hałasu 
(69dB w odległości 1m od wyrzutni) i duże oddalenie od granicy działki, nie będą negatywnie oddziaływać na 
teren przyległy oraz nie będą skutkować ograniczeniami dla przyległych terenów. 
Liniowymi źródłami hałasu są trasy przejazdu pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Ponieważ nie 
przewiduje się zwiększenia ruchu samochodowego w związku z realizacją inwestycji, nie zakłada sie również 
zwiększenia emisji hałasu z tego tytułu. Jedynie w czasie robót budowlanych nastąpi krótkotrwałe zwiększenie 
ruchu samochodowego oraz emisja hałasu, w wyniku prowadzonych prac. W związku z powyższym zaleca się 
prowadzenie prac wewnątrz obiektu w godzinach od 6.00 do 18.00, w miarę możliwości przy zamkniętych drzwiach i 
oknach.  
 (Wg Warunków technicznych §96,p.1,2; Dział IX Ochrona przed hałasem i drganiami §321,p.1,2; §326,p1,2,3;§327,.p.2,3) 
 
Emisja zapachu: 
Projektowana lokalizacja miejsca składowania odpadków w zamkniętych kontenerach oddalona o 10 m od otworów 
budynku pałacu. Z obiektu nie będzie następowała emisja nieprzyjemnych zapachów.  
(Wg Warunków technicznych:  Rozdział 2: Ochrona czystości powietrza; §312,p.1; §151.1,p.3) 
 
Zacienianie: 
Najwyższy budynek zespołu pałacowego – pałac o wysokości 21 m oddalony jest od budynku obserwatorium o 
52 m. Biorąc pod uwagę "linijkę słońca" wyznaczoną w dzień równonocy, cień utworzony przez projektowany 
budynek, nie będzie oddziaływał na działki sąsiednie. 
(Wg Warunków technicznych: Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie §57, §60) 
 
Przesłanianie 
Odległość budynków podlegających przebudowie z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych 
budynków umożliwia naturalne doświetlenie pomieszczeń. 
(Wg Warunków technicznych: §13)  
 
Eksploatacja obiektu nie będzie powodować innych zakłóceń (w tym: emisji pola elektromagnetycznego,  
wibracji, emisji spalin i promieniowania w szczególności jonizującego). 
(Wg Warunków technicznych: Rozdział 3: Ochrona przed promien. jonizującym i polami elektromagn.; §313,p.1,2,3; §314) 
 
Względy bezpieczeństwa pożarowego 
Budynki na działce nr 70 znajdują sie w odległości min. 8m od najbliższych zabudowań. W związku z 
powyższym, realizacja przedsięwzięcia nie wpływa na sposób zabudowy działek sąsiednich pod względem 
bezpieczeństwa pożarowego. 
(Wg Warunków technicznych: Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe; Rozporz. MSWiA w sprawie przeciwpożar. Zaopatrzenia w wodę i 
dróg pożarowych, Rodz.6, §12, 13, 16) 
 
Ograniczenia w zabudowie działek sąsiednich 
Zabudowa na działce nr 70  uwzględnia przepisy dotyczące zacieniania, przesłaniania i bezpieczeństwa 
pożarowego względem projektowanego budynku i nie oddziaływuje na działki sąsiednie. 
 
Bezpieczeństwo konstrukcji 
Planowana przebudowa nie wpływa na konstrukcję sąsiadujących obiektów. 
 
Reasumując, z uwagi na wielkość działki i lokalizację budynków podlegających przebudowie, strefa 
oddziaływania planowanej inwestycji nie obejmuje działek sąsiednich. 
 
 
 

7. Zgodno ść z decyzj ą o warunkach zabudowy. 
 

Istniejące budynki zostaną przebudowane z dostosowaniem się do wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  
Powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: energia elektryczna w 
ramach istniejącego przyłącza energetycznego, woda w ramach istniejącej sieci wodociągowej, ścieki sanitarne – 
projektuje się zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne. Obsługa komunikacyjna od strony drogi gminnej dz. Nr 
103. Lokalizacja zjazdu została uzgodniona z zarządcą drogi. Miejsca postojowe zlokalizowane zostaną na 
sąsiedniej działce nr 71/2 w ramach odrębnego opracowania w ilości 2 dla autobusów, 6 dla samochodów 
osobowych. 

 



 
8. Sposób spełnienia wymaga ń, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budow lane.  
 
Z uwagi na zabytkowy charakter budynku oraz wymogi ochrony konserwatorskiej nie jest możliwe spełnienie 
wszystkich wymogów wynikających z przepisów. W związku z powyższym sporządzono ekspertyzę oraz 
wystąpiono o odstępstwo do Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej (TOM II, rodział 14. WARUNKI 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ). 
 
Pozostałe elementy obiektu zaprojektowano w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowanie przez inwestora zalecanych w 
projekcie materiałów budowlanych, zarówno konstrukcyjnych jak i wykończeniowych, posiadających odpowiednie 
atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do użytkowania w budownictwie “B” i „CE” oraz wykonywanie robót 
budowlanych zgodnie z technologią i w odpowiedniej kolejności, zapewnia:  
 
1. spełnienie podstawowych wymaga ń w zakresie: 
 
a) nośności i stateczno ści konstrukcji,  
Spełniono; zaprojektowano elementy nośne zapewniając  warunki bezpieczeństwa konstrukcji w których stany 
graniczne nośności oraz stany graniczne przydatności do użytkowania nie są przekroczone a przy projektowaniu 
uwzględniono, zgodnie z załącznikiem nr.1 do rozporządzenia, poz. 46, wymagania Polskich Norm dotyczących 
projektowania i obliczania konstrukcji, w szczególności: 

•••• PN-82/B-02000 –  Obciążenia budowlane. Zasady ustalania wartości       
•••• PN-80/B-02010 –  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.       
•••• PN-77/B-02011 –  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem,       
•••• PN-88/B-02014 –  Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem.       
•••• PN-86/B-02015 –  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą.       
•••• PN-87/B-02013 –  Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia oblodzeniem.      
•••• PN-76/B-03001 –  Konstrukcje i podłoża budowlane. Ogólne zasady obliczeń.       
•••• PN-81/B-03020 –  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i 

projektowanie,      PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne.   Projektowanie i obliczenia  - z 
poprawkami   

•••• PN-90/B-03200 –  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne projektowanie      
•••• PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami  Projektowanie i obliczenia.       
•••• PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe. sprężone  Obliczenia statyczne i projektowanie      
•••• PN-86/B-03301 –  Belki zespolone smukłe      
•••• PN-91/B-03302 –  Słupy zespolone 

szczegółowy opis przyjętych rozwiązań zgodnie z opisem technicznym konstrukcji – rozdział XV 
                
b) bezpiecze ństwa po żarowego,  
Spełniono; wprowadzone zostały zabezpieczenia p.poż w budynku zgodnie z warunkami ochrony p.poż zawartymi 
w rozporządzeniu, Dział VI, w szczególności poprzez zaprojektowanie: 

• odpowiedniej odporności  pożarowej budynku 
• odpowiedniego podziału na strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe 
• odpowiednich dróg ewakuacyjnych 
• odpowiednich elementów wykończenia wnętrz 
• odpowiednich  przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
• odpowiednich odległości między budynkami ze względu na ochronę przeciwpożarową. 
• Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z uzyskaniem odstępstwa Wojewódzkiego Komendanta Straży 

Pożarnej  
szczegółowy opis przyjętych rozwiązań zgodnie ze opisem: rozdział XIII- opis techniczny architektura i technologia, 
p.12- warunki ochrony przeciwpożarowej; 
 
 
c) higieny, zdrowia i środowiska,  
Spełniono; W projekcie przewidziano zastosowanie materiałów posiadających odpowiednie aprobaty techniczne i 
deklaracje zgodności (certyfikaty) pod względem bezpieczeństwa, trwałości, wymagań użytkowych oraz 
zdrowotnych. Dzięki temu obiekt budowlany będzie: 

• wykazywać się odpowiednią trwałością,  
• oddziaływać na środowisko w sposób nieszkodliwy,  
• ekonomiczny w zużyciu materiałów i energii,  
• uwzględniać konsekwencje awarii z punktu widzenia życia i zdrowia ludzkiego  

Wyroby budowlane zastosowane w obiekcie, spełniają wymagania podstawowe takie jak: 



• nośność i stateczność nowych i istniejących obiektów,  
• bezpieczeństwo pożarowe w czasie budowy, renowacji i remontów oraz eksploatacji,  
• higiena, zdrowie i środowisko wewnątrz budynków nowych i starych, a także w środowisku miejskim, 
• bezpieczeństwo użytkowe wewnątrz i na zewnątrz,  
• ochrona przed hałasem budynków nowych i starych w czasie wykonania i eksploatacji,  
• oszczędność energii i ochrona cieplna budynków nowych i starych  

Przestrzeganie przytoczonych wymagań podstawowych w zakresie higieny, zdrowia i środowiska określających 
cechy oraz odpowiednie właściwości użytkowe wyrobów lub grup wyrobów, zapewnia wykonanie obiektów 
budowlanych w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny lub zdrowia mieszkańców, a także dla 
otoczenia. Wyklucza to zagrożenia związane z: 

•wydzielania się gazów toksycznych, 
•obecności w powietrzu szkodliwych cząstek lub gazów, 
•emisji niebezpiecznego promieniowania, 
•zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
•nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
•obecności wilgoci w obiektach lub na powierzchniach wewnętrznych obiektów. 

Wymogi te przyjęte  na etapie projektowania,  należy stosować także na etapie wykonawstwa oraz przez cały okres 
planowanego użytkowania obiektu, podczas niezbędnej konserwacji obiektu, a także przy remontach i 
modernizacjach. Zastosowanie przytoczonych wyżej wymogów dla materiałów  zaprojektowano rozwiązania 
energooszczędne i niskoemisyjne. 
określone w rozdziale XII- opis projektu zagospodarowania terenu, p.5- informacja o zagrożeniach dla higieny i 
środowiska naturalnego; przewidziano zastosowanie materiałów posiadających odpowiednie atesty. 
 
d) bezpiecze ństwa u żytkowania i dost ępno ści obiektów,  
Spełniono; 
- skrzydła drzwiowe i okienne w pozycji otwartej lub zamkniętej, nie zawężają szerokości użytkowej chodnika 
usytuowanego bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej budynku, w której się znajdują; 
- wpusty kanalizacyjne oraz inne osłony otworów usytuowane na trasie przejazdu, znajdują się w płaszczyźnie 
jezdni; 
- wycieraczki umieszczone są w płaszczyźnie chodnika; 
 
- nawierzchnia dojść do budynków, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi, zaprojektowana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu. 
 
e) ochrony przed hałasem,  
Spełniono; zaprojektowano pionowe i poziome przegrody akustyczne, zgodnie z opisem technicznym 
rozdział XIII, p.6 – rozwiązania zasadniczych elementów budowlanych: izolacje akustyczne; 
zastosowane urządzenia dopuszczone na terenie PL, o poziomie emisji nie przekraczającym dopuszczalnych 
progów. 
 
f) oszcz ędno ści energii i izolacyjno ści cieplnej,  
Szczegółowy opis w rozdziale XIII- opis techniczny architektura i technologia, p.6 – rozwiązania zasadniczych 
elementów budowlanych: izolacje termiczne oraz rozdziale XIII- opis techniczny instalacje sanitarne: instalacja c.o., 
projektowana charakterystyka energetyczna budynku; 
 
g) zrównowa żonego wykorzystania zasobów naturalnych,  
Analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej. 
Ze względu na zbyt duże koszty inwestycyjne nie przewiduje się wykorzystania energii geotermalnej jako źródła 
energii dla ogrzewania budynku lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 
 
 
Analiza wykorzystania energii promieniowania słonecznego. 
Ze względu na zbyt duże koszty inwestycyjne oraz zabytkowy charakter obiektu, nie przewiduje się wykorzystania 
kolektorów słonecznych. 
 
Analiza możliwości wykorzystania energii wiatru. 
Ze względu na położenie w terenie zabudowanym, zadrzewienie, oraz zabytkowy charakter obiektu nie projektuje 
się wykorzystania energii wiatru ze względu na uciążliwość akustyczną siłowni wiatrowych. 
 
Zastosowano konwencjonalne, dostępne źródła zasilania w energię z sieci miejskich, tj. energii elektrycznej do 
zasilania budynku w energię.  
 
2. warunki u żytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególn ości w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wod ę i energi ę elektryczn ą oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi ę ciepln ą i paliwa, 
przy zało żeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,  
Zaprojektowanano  nowe instalacje sanitarne (wentylacji mechanicznej  i klimatyzacji, wod-kan, C.O.), elektryczne, 



niskoprądowe. Nowe centrale wentylacyjne zlokalizowane na poddaszu. 
 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;  
Ścieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane będą grawitacyjnie do zaprojektowanego zbiornika 
bezodpływowego żelbetowego o pojemności 10,0 m3. 
Ścieki deszczowe z dachu odprowadzane będą na dotychczasowych zasadach – na powierzchnię terenu. 
2a) możliwo ść dost ępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególno ści w zakresie szerokopasmowego 
dost ępu do Internetu;  
Zapewniono dostęp do usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do Internetu;  
rozdział XVII – opis techniczny instalacje elektryczne i niskoprądowe. 
 
3) możliwo ść utrzymania wła ściwego stanu technicznego;  
Zapewniono dostęp do elementów budynków, króre należy poddać okresowej kontroli stanu technicznego, m.in.: 
- elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników 
występujących podczas użytkowania obiektu; 
- przewodów kominowych 
- warstw fakturowych i elementów ścian zewnętrznych oraz balustrad 
- elementów odwodnienia i obróbek blacharskich 
- pokryć dachowych 
- instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej 
- urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu 
- elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z obiektu 
- przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany obiektu 
 
4) niezb ędne warunki do korzystania z obiektów u żyteczno ści publicznej i mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szcz ególno ści poruszaj ące si ę na wózkach 
inwalidzkich.  
Spełniono, warunki szczegółowo określono w rozdziale XIII- opis techniczny architektura i technologia, p.5- 
dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych; 
 
5) warunki bezpiecze ństwa i higieny pracy.  
Spełniono; 
- drogi i przejścia posiadają wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników, zgodne z Polskimi 
Normami; 
- na drogach transportowych i w magazynach nie występują progi ani stopnie;  
- zapewniono drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu, w których mogą przebywać ludzie, zgodnie z 
przepisami techniczno-budowlanymi; 
- zapewniono oświetlenie naturalne i sztuczne, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią; 
- w pomieszczeniach zaprojektowano podłogi stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścierani oraz 
nacisk, a także łatwe do utrzymania czystości; 
- pomieszczenia stałej pracy lokalizowane powyżej poziomu otaczającego terenu; 
- na każdego z pracowników przypada co najmniej 13m2 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2m2 wolnej 
powierzchni podłogi; 
- wymiary otworów drzwiowych zgodne z Polską Normą, sposób otwierania drzwi z pomieszczeń pracy i z 
pomieszczeń higienicznosanitarnych odpowiada wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych i dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej; 
- w pomieszczeniach stałej pracy zapewniono oświetlenie dzienne; 
- zaprojektowano pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne dostosowane do liczby zatrudnionych 
pracowników; 
- ustępy zlokalizowano w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy; 
- zapewniono szatnie dla pracowników; 
- zapewniono pomieszczenie do spożywania posiłków;  
- zapewniono pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku pracowników. 
 
6) ochron ę ludno ści, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 
Obiekt wraz z instalacjami umożliwia realizację zadań wynikających z wymogów obrony cywilnej w szczególności w 
zakresie: 
wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie 
organizowanie ewakuacji ludności 
udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej 
 
7) ochron ę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiek tów obj ętych ochron ą konserwatorsk ą. 
Budynek wpisany jest w wojewódzkim  rejestrze zabytków. 
 
 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.  



Spełniono; Bez zmian. Istniejące budynki  z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oddalone są od 
innych budynków w odległości umożliwiające naturalne doświetlenie pomieszczeń zgodnie z § 13 warunków 
technicznych. 
Zaprojektowano dojścia do budynku  o spadku nieprzekraczającym 4 %.  
 
 
9) poszanowanie, wyst ępujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionyc h interesów osób 
trzecich, w tym zapewnienie dost ępu do drogi publicznej.  
Działka posiada dostęp do drogi publicznej, tj. drogi gminnej. Obsługa komunikacyjna (piesza i kołowa) 
planowanego zamierzenia z w/w drogi poprzez istniejący zjazd oraz wewnętrzny układ komunikacyjny.  
 

10) warunki bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia osób przebywaj ących na terenie budowy. 
Spełniono, warunki szczegółowo określono w rozdziale X - informacja nt. Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia; 
 
 
 

Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
− Podstawy wykonania dokumentacji, 
− Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 
 
Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone w 
ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 
Rady 89/106/EWG 
 
Zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego roboty budowlane i stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
 
 

Opracował:  
mgr inż. arch. Przemysław Wandachowicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IX. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA  
I PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  

 
 
UKŁAD TREŚCI ROZDZIAŁU: 

7.  CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

8.  HISTORIA 

9.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

10.  OPIS STANU ZACHOWANIA 

11.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

12.  FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU, JEGO FUNKCJA ORAZ SPOSÓB DOSTOSOWANIA 
DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 

13.  UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU 

14.  DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

15.  ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

16.  ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA 
OGÓLNOBUDOWLANEGO 

17.  ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO ORAZ 
URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNCIZNYCH 

18.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

19.  WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWSIKO 

20.  ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

21.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

22.  UWAGI KOŃCOWE 
 
 
1. Charakterystyka projektowanego obiektu  
 

Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja i przebudowa pałacu oraz remont obserwatorium z 
nadwieszonym łącznikiem w zespole pałacowo-parkowym w Białkowie. 
 

Budynek pałacowy zbudowany został około połowy XIX wieku. 
Obiekt w całości  podpiwniczony, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem, na rzucie prostokątnym, 
z rozczłonkowaniem na: 
- część środkową z portykami wejściowymi od południa (do odtworzenia) i od północy, 
- skrzydło wschodnie z oranżerią, wieżą na rzucie koła mieszczącą klatkę schodową,  
     z wejściem do łącznika prowadzącego do obserwatorium, 
- skrzydło zachodnie z osobnym wejściem i klatką zachodnią prowadzącą na ośmiokątną wieżę. 
Budynek przykryty jest dachem płaskim w konstrukcji drewnianej, wieża okrągła nakryta dachem stożkowym z 
blachy. Główne wejście do budynku prowadzi od północy, poprzedzone tarasem z szerokimi, jednobiegowymi 
schodami.  
 
Przebudową zostaną objęte wnętrza budynku pałacowego. Planuje się odbudowę portyku wejściowego od 
południa wg materiałów archiwalnych.  
Projekt zakłada m.in. wymianę drewnianych stropów na nowe, wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, 
wprowadzenie nowych ścian działowych, wykonanie nowego szybu windowego, odbudowę oranżerii. 
 

Budynek obserwatorium astronomicznego usytuowany po wschodniej stronie działki zbudowano pod koniec XIX 
wieku jako dwukondygnacyjny na rzucie ośmiokątnym, przykryty ruchomą kopułą stalową z częściowo otwieranym 
dachem. 
Budynek połączono parterowym korytarzem zakończonym pomieszczeniem obserwacyjnym z otwieranym dachem 
dwuspadowym oraz wieżą murowaną ze schodami przykrytą również otwieranym dachem do celów 
obserwacyjnych. 
Schody wieży prowadzą na poziom obudowanego wiszącego łącznika w konstrukcji stalowej opartej na dwóch 
wieżach murowanych. Łącznik prowadzi bezpośrednio na 1 piętro budynku pałacowego.  



Budynek Obserwatorium i łącznik zostaną objęte pracami remontowymi. 

Obiekty objęte są ochroną konserwatorską. 
 

Projektuje się przeznaczenie budynku pałacu na obiekt użyteczności publicznej – Ośrodek Edukacji 
Astronomicznej. Dodatkowo, obiekt będzie stanowił atrakcję turystyczną, jako zabytek architektury i techniki: dom 
Wutschichowsky'ego, kopuła obserwacyjna z pawilonami i napowietrzny łącznik. 

 
Powierzchnia i kubatura: 
 
Pałac:  
Pow. zabudowy -  435,61 m2 
Pow. kondygnacji netto – 898,83 m2 

    w tym: pow. użytkowa: 562,49 m2 
             pow. ruchu: 229,47 m2 
             pow. usługowa: 106,87 m2 

      Wysokość budynku (do górnej płaszczyzny dachu) -  21,15 m 
      Wysokość budynku do stropu nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi – 9,82 m   
      Kubatura brutto – 5 070,00 m3 
 

Oficyna:  
Pow. zabudowy -  77,60 m2 
Pow. kondygnacji netto – 79,33 m2 

    w tym: pow. użytkowa: 58,09 m2 
             pow. ruchu: 21,24 m2 
             pow. usługowa: 0,00 m2 

      Wysokość budynku -  7,5 m, kopuła obserwatorium – 9,5 m 
      Kubatura brutto – 420,00 m3 

 
 

Łącznik:  
Pow. zabudowy (wieża 1: 8,44 + wieża 2: 6,67) -  15,11 m2 
Pow. kondygnacji netto – 67,23 m2 

    w tym: pow. użytkowa: 0,00 m2 
             pow. ruchu: 67,23 m2 
             pow. usługowa: 0,00 m2 

      Wysokość budynku – wieża 1: 10,40 m, wieża 2: 6,30 m 
      Kubatura brutto – 255,00 m3 

 
2. Historia  
 

Historia  
Zespól pałacowo-parkowy w Białkowie oraz budynki obserwatoriów astronomicznych zostały ufundowane przez 
Leo Wutschichowky’ego. Właściciel pełnił funkcję radcy dworu carskiego a z wykształcenia był doktorem 
medycyny oraz astronomem. Pałac wzniesiono w 1881 roku, w kolejnych latach 1882-83 budynki: Obserwatorium 
astronomicznego I (do obserwacji komet) i Obserwatorium astronomicznego II ( budynek refraktora). W 1910 roku 
pałac został połączony z obserwatorium I łącznikiem o konstrukcji metalowo –drewnianej podpartej na dwóch 
wieżach . Inwestor zmarł w 1927 roku , a po śmierci żony Klary w 1939 przeszedł na własność spadkobierców. Po 
II W.Ś w 1945 roku Park wraz Pałacem i wspomnianymi obserwatoriami zostały własnością Uniwersytetu 
Wrocławskiego z którego naukowcy byli wcześniej zaproszeni do współpracy i badań przez założyciela majątku i 
obserwatorów. Z zespołu wydzielono budynki folwarczne, położone w części północno-zachodniej. Budynek 
gospodarczy w północnej części zespołu w latach 80 XX wieku spłonął. Do dnia dzisiejszego zachowały się 
fragmenty ceglanych ścian obwodowych.  
W 1980 roku wykonano remont przystosowujący budynek pałacu do potrzeb pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Wprowadzono prace murarskie i tynkarskie we wnętrzach pałacu polegające na podziałach 
pomieszczeń. Stosowano tynki szczelne cementowe zarówno w pomieszczeniach parteru pałacu jak i piwnic, 
wtórnie pomalowano ściany i sufity . Drewniane podłogi z desek zostały pokryte papą asfaltową pod spodem a na 
wierzchu nyloneum lub wykładzinami materiałowymi –dywano podobnymi. Materiały utrudniające oddychanie 
wilgoci przyczyniły się do procesów dalszej korozji budulca : zasolenia i rozwoju grzybów. Po 1980 roku zawalił się 
ganek płd.  
Obecnie użytkowane jest skrzydło w części zachodniej w charakterze mieszkalnym. Część środkowa na parterze 
stanowi magazyn a wschodnia parteru oraz pietra ze względu na stan korozji drewnianych stropów i podłóg ( 
zawilgocenie od dachu) jest wyłączona z użytkowania. W najgorszym stanie pozostaje zniszczona korozja budulca 
i struktury oranżeria. Dach oranżerii i ściany wsch. i płd. zostały w ostatnich latach przykryte grubą folią budowlaną 
co do pewnego stopnia chroni przed całkowitym rozpadem.  
3. Opis stanu istniej ącego  



opis na podstawie: "Program prac konserwatorskich Pałacu , Łącznika pomiędzy pałacem i obserwatorium 
astronomicznym I , Obserwatorium I i Obserwatorium II w Białkowie", wyk. mgr Rajmund W. Gazda, 2017 r.;  
"Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków", wyk. Maria Czyszczoń, 2011 r. 
 
Pałac  
Pałac wzniesiono techniką murarską z cegły ceramicznej z użyciem dekoracyjnym kamienia magmowego tzw. 
polnego. Jest rzutowany na prostokącie z prostokątnymi ryzalitami oraz cylindryczną wieżą w elewacji wsch. 
Główne wejście do budynku z tarasu od strony płn. na który prowadzą jednotaktowe schody. Taras i policzki 
schodów są otoczone ceglaną balustradą z wyodrębnioną formą słupków zwieńczonych pierwotne kulami. Drugie 
wejście prowadziło od strony płd. gankiem z balkonem . Trzecie wejście jest zlokalizowane od strony elewacji zach. 
do którego prowadzą lustrzane schody. Ponadto w przyziemiu od strony elewacji zach. i wieży wsch. znajdują się 
wejścia do piwnicy. Budynek jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny z wieżą o podstawie kwadratu przechodząca 
w ośmioboczną z krenelażem w części zach. i cylindryczną od str.wsch. Budynek jest nakryty niewysokim płaskim 
dachem z pokryciem z papy wykonanym w 8 ostatnich latach. Wieża zachodnia zdobiona oknami ostrołukowymi 
witrażowymi i zwieńczona krenelażem. Wieża wschodnia cylindryczna zdobiona krenelażem i zwieńczona 
stożkowym chełmem krytym blachą cynkową z małymi wykuszami. Główna klatka schodowa jest usytuowana 
centralnie od strony płn. z drewnianymi schodami dwubiegowymi, balustrada z toczonych tralek. Konstrukcję 
schodów i podestu -piętra stanowią szyny metalowe. W wieży wsch. znajduje się klatka boczna ze schodami 
krętymi żeliwnymi. Od strony płd-wsch. znajduje się podpiwniczona oranżeria o konstrukcji metalowo-szklanej 
ściany wsch. i ściany płd. oraz dachu . Detal architektoniczny : profilowany z kształtek ceramicznych gzyms 
cokołowy, na poziomie parapetów okien parteru, piętra pierwszego oraz wieńczący, naczółki profilowane nad 
oknami parteru z kształtek ceramicznych, opaski okien i drzwi z zaprawy mineralnej wykonane w narzucie, 
drewniane zdobione metodą snycerską podcienia płaskiego dachu, murowane krenelaże wież, witraże okien 
ostrołukowych wieży zach. , fryz oranżerii z motywem kończyny wykonany z metalu , drzwi drewniane płycinowe 
główne , od str. elewacji płd. i zach. Podział wnętrza dwutraktowy z wtórnymi podziałami pomieszczeń : pokoi , 
toalet i łazienki. Detal wnętrz pałacu: portal przejścia z salonu do oranżerii profilowany ze zdobionymi trzonami 
pilastrów tynkiem barwionym w masie imitującym kamień , rozety ornamentalne i geometryczne pod sufitami, 
grzejniki żeliwne z ornamentem roślinnym, drzwi płycinowe profilowane oszklone zdobione rozetami z motywem 
roślinnym, drzwi drewniane płycinowe, stolarka okienna drewniana z okuciami metalowymi, klamki mosiężne.  
 
Obserwatorium, budynek północny – budynek refraktor a 
1883, ok. 1910 
Od południa skomunikowany z budynkiem obserwatorium komet jednokondygnacyjnym, murowanym łącznikiem.  
Budynek wzniesiony na rzucie ośmioboku, murowany. Podmurówka oblicowana kamienno-ceglaną  okładziną. 
Powyżej elewacje tynkowane o narożach zaakcentowanych toskańskimi pilastrami. W ścianie wschodniej i 
zachodniej szeroki, prostokątny otwór okienny o szerokiej opasce, zwieńczony odcinkiem profilowanego gzymsu. 
Budynek przykryty obrotową kopułą o metalowej powłoce. W części kopuły szeroka szczelina z metalową 
przesłoną. Na poziom pod kopułą prowadzą drewniane zabiegowe schody o prostej balustradzie. Nad 
pomieszczeniami parteru stropy odcinkowe na belkach stalowych. 
 
Obserwatorium, budynek południowy – obserwatorium k omet.  
1882, ok. 1910 r.  
Budynek skomunikowany z pałacem drewnianym, nadwieszonym krytym gankiem; od wschodu i północy 
skomunikowany z pozostałymi budynkami obserwatorium za pomocą murowanych, jednokondygnacyjnych 
łączników. Wzniesiony na rzucie zbliżonym do kwadratu. Ze względu na różnicę poziomu terenu, zbudowany jako 
dwukondygnacyjny. W kondygnacji I murowany, tynkowany, na ceglanej podmurówce; w kondygnacji II o 
drewnianej konstrukcji, opierzonej deskami; kryty rozsuwanym dachem dwuspadowym, wykonanym z blachy 
falistej. 
 
Obserwatorium, budynek wschodni – budynek zegara.  
1882, ok. 1910 r. 
Budynek skomunikowany od zachodu z obserwatorium komet za pomocą jednokondygnacyjnego, murowanego 
łącznika. 
Wzniesiony na rzucie zbliżonym do kwadratu. Jednokondygnacyjny, na ceglanej podmurówce, ściany o drewnianej 
konstrukcji opierzone deskami. Kryty rozsuwanym dachem dwuspadowym, wykonanym z blachy falistej. 
Zachowana ceglano-cementowa podstawa pod zegar. 
 
Kryty ganek  
ok. 1910 r. 
Komunikujący pałac z kompleksem budynków obserwatorium. Wyprowadzony ze wschodniej elewacji pałacu, na 
wysokości kondygnacji II, doprowadzony do II kondygnacji obserwatorium komet. Wykonany w metalowej, 
kratownicowej, nitowanej konstrukcji, opierzonej deskami, podłoga i strop drewniane. Wsparty na dwóch wieżach. 
Wieża zachodnia założona na planie koła. Murowana z cegły, na kamiennej podmurówce, oblicowana cegłą 
klinkierową. Przykryta niewysokim metalowym hełmem w formie kopuły. W I kondygnacji wieży okulus; w 
kondygnacji II ostrołuczne otwory okienne. 
Wieża wschodnia nieco niższa, ze względu ma różnice poziomu terenu, założona na planie kwadratu; kondygnacja 
I oblicowana cegłą klinkierową; z prostokątnym otworem drzwiowym; w kondygnacji II tynkowana o  narożach 



zaakcentowanych toskańskimi pilastrami. Przykryta niewysokim czterospadowym dachem namiotowym. 
 
Budynek gospodarczy, gara ż.  
Ok. 1882 r. 
Położony po zachodniej stronie pałacu. Wzniesiony na planie prostokąta, jednotraktowy. Murowany z cegły. 
Elewacje oblicowane cegłą klinkierową, z ceglanym detalem. Kryty niewysokim dwuspadowym dachem (papa na 
odeskowaniu). Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym. Od północy do budynku dostawiona niewielka 
drewniana dobudówka. Budynek w złym stanie technicznym. Znacznie zniszczony dach, zachowane ozdobne belki 
wspierające okap. 
 
Park.  
Założony ok. 1882 roku, przekształcony ok. pocz. XX w. 
Po południowej stronie pałacu polana. Przed 1945 r. we wschodniej części polany, ustawiona była fontanna. Wśród 
drzewostanu występują między innymi ok. 150 letnie dęby i buki będące zapewne pozostałością występującego tu 
lasu.  
 
Ogrodzenie, mur.  
Zespół ogrodzony współczesnym ogrodzeniem z siatki stalowej rozpiętej między betonowymi słupkami. W 
pn.-wsch. części zachowany fragment niewysokiego muru z kamieni polnych, w części pn. przechodzącego 
w mur ceglany. 
 
 
4. Opis stanu zachowania   
 
w: "Program prac konserwatorskich Pałacu , Łącznika pomiędzy pałacem i obserwatorium astronomicznym I 
, Obserwatorium I i Obserwatorium II w Białkowie", wyk. mgr Rajmund W. Gazda, 2017 r., rozdział 6. Opis 
stanu zachowania obiektu.  

 
 
5. Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu budowlanego  
 
Projektuje się przeznaczenie budynku pałacu na obiekt użyteczności publicznej – Ośrodek Edukacji 
Astronomicznej. Dodatkowo, obiekt będzie stanowił atrakcję turystyczną, jako zabytek architektury i techniki: dom 
Wutschichowsky'ego, kopuła obserwacyjna z pawilonami i napowietrzny łącznik. 
 
Projekt zakłada usunięcie wtórnych ścian działowych oraz wpisanie nowej funkcji w obecny układ pomieszczeń. 
Wyburzenie ścian nośnych ogranicza się jedynie do utworzenia nowych otworów drzwiowych.  
 
Na poziomie parteru zakłada się pozostawienie dwu poziomowego holu wejściowego.  
Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, warunki techniczne oraz pożarowe, konieczne jest usunięcie istniejących, 
drewnianych schodów. Projektuje się nowe schody, dostosowane do obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem 
elementów istniejących schodów, m.in. drewniane tralki. Pozostałe dwie klatki schodowe zostaną zachowane jako 
świadek historii.  
Centralnie usytuowane pomieszczenie o powierzchni 40 m2 zostało zaadaptowane na potrzeby sali seminaryjnej.  
Sala na 15 osób przeznaczona będzie do prezentacji wykładów, odczytów, zajęć popularno-naukowych 
i edukacyjnych. Projektuje się odtworzenie portyku ze schodami od strony południowej z wejściem do sali 
seminaryjnej.  
W zachodniej części budynku na poziomie parteru zlokalizowano pracownię dydaktyczno-eksperymentalną,  
wyposażoną w stanowiska doświadczalne. Adaptacja dwóch pomieszczeń umożliwi dowolną aranżację, 
dostosowaną do aktualnych potrzeb. 
Z uwagi na bardzo zły stan techniczny obecnej oranżerii, projektuje się nową konstrukcję ze współczesnych 
materiałów. Planuje się umieszczenie wewnątrz nowej konstrukcji zabytkowych elementów (w miarę możliwości), 
natomiast nową konstrukcję należy wykonać z odwzorowaniem istniejących materiałów i podziałów. 
Pomieszczenie wykorzystane zostanie jako strefa rekreacji i wypoczynku, pozwoli na relaks i odpoczynek 
uczestnikom zajęć w przerwach pomiędzy pokazami i wykładami. Dodatkowo, w razie potrzeby obsługi dużych 
grup słuchaczy, możliwe będzie połączenie strefy wypoczynku z salą seminaryjną poprzez otwarcie szerokich drzwi 
rozdzielających. 
Najbardziej charakterystycznym pomieszczeniem jest planetarium w formie okrągłej sali projekcyjnej nakrytej 
półsferycznym ekranem. Kopuła o średnicy 4,6 m z podstawą na wysokości 2 m zajmuje przestrzeń dwóch 
pomieszczeń – na poziomie parteru i pierwszego piętra, z usuniętym stropem pomiędzy nimi.  
Przestrzeń nad planetarium została wykorzystana jako dodatkowa powierzchnia ekspozycyjna. Zaprojektowano 
nadwieszony, przeszklony pomost, z którego możliwa będzie obserwacja górnej powierzchni kopuły – modelu 
imitującego powierzchnię Księżyca. 
Na poziomie parteru zlokalizowano również pomieszczenia uzupełniające tj.: szatnię, pom. socjalne, magazyn 
przenośnego sprzętu obserwacyjnego, sanitariaty. 
 



Na poziomie pierwszego piętra w obrębie centralnej osi zlokalizowano salę wykładową przeznaczoną dla 30 osób. 
Pomieszczenie oddzielone jest od mniejszej sali wykładowej za pomocą mobilnej ściany akustycznej. W razie 
potrzeby zorganizowania wykładu dla większej ilości osób, możliwe jest połączenie dwóch pomieszczeń. 
We wschodniej części zlokalizowano salę dla dzieci. W zachodnim skrzydle mieści się sala komputerowa na 13 
stanowisk. Dodatkowo, na poziomie piętra znajduje się pokój instruktorów, magazyn oraz sanitariaty. 
 
Zachodnia część poddasza zaadaptowana zostanie na pomieszczenie techniczne.  
 
Piwnica 
W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia techniczne tj. kotłownia, skład opału, pom. rozdzielni elektrycznej. 
Pozostałe pomieszczenia przeznaczone na magazyny. 
 
Zakres prac:  
Prace zewnętrzne: 
- konserwacja elewacji budynków (wątek ceglany i otynkowany), detalu architektonicznego; 
- remont tarasu i schodów pałacu; 
- wymiana wtórnej więźby dachowej oraz pokrycia dachu  pałacu; 
- wymiana skorodowanego (z blachy cynkowej i ocynkowanej) pokrycia dachu wież (na blachę tytanowo-cynkową); 
- konserwacja elementów drewnianych łącznika i metalowych konstrukcyjnych; 
- remont z częściową wymianą stolarki okiennej zewnętrznej pałacu, renowacja stolarki z uzupełnieniami ubytków 
w stanie pozostałych budynków.; 
- wykonanie robót izolacyjno-osuszających i stabilizujących mury fundamentowe i piwnic pałacu 
z użyciem technologii zapraw renowacyjnych zgodnych z normą WTA; 
- odbudowa południowego portyku wraz z kamiennymi schodami wg materiałów archiwalnych i zachowanych 
reliktów. 
 
Prace we wnętrzach: 
- wymiana skorodowanych stropów drewnianych na nowe drewniane i żelbetowe; 
- wymiana istniejących schodów w holu wejściowym na nowe w konstrukcji żelbetowej z pozostawieniem 
istniejących elementów bariery; 
- konserwacja stolarki drzwiowej z uzupełnieniem braków; 
- usunięcie tynków cementowych z lat 70  XX wieku i wykonanie nowych warstw ocieplających wewnętrznych; 
- wykonanie sufitów podwieszanych niezbędnych w pomieszczeniach z wentylacja mechaniczną; 
- przekucia związane z nową instalacją medialną; 
- odbudowa szachtów pionowych wentylacji mechanicznej; 
- remont odtworzeniowy oranżerii z konsolidacją części murowanego podłoża konstrukcyjnego; 
- wprowadzenie nowych ścianek działowych; 
- wykonanie nowego szybu windowego; 
 
Budynek Obserwatorium i łącznik zostaną objęte pracami remontowymi. Program funkcjonalny nie ulega zmianie. 
 
 
6. Forma architektoniczna oraz sposób dostosowania do krajobrazu i otaczaj ącej zabudowy.  
 
     Istniejąca forma obiektu nie ulega zmianie.  
Obiekt pałacu murowany z cegły, wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta z prostokątnymi ryzalitami 
oraz cylindryczną wieżą w narożu pd.-wsch. 
Projektuje się odtworzenie portyku ze schodami od strony południowej na wzór znany z ikonografii 
archiwalnej. 

 
7. Układ konstrukcyjny budynku 
 
Wg opisu części konstrukcyjnej. 

 
 
8. Dost ępno ść obiektu dla osób niepełnosprawnych.  
 
Zaprojektowano dźwig do przemieszczania się osób niepełnosprawnych między piętrami. Transport na poziom 
parteru będzie odbywał się za pomocą schodołazu. Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowano sanitariaty. 
 
 
 
 
9. Rozwiązania zasadniczych elementów budowlanych i program prac konserwatorskich 
 

Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem historycznego charakteru budynku, stosując się do zasad 



ogólnie praktykowanych w pracach przy obiektach zabytkowych. Konieczne jest zapewnienie nadzoru nad 
pracami osoby posiadającej uprawnienia konserwatorskie. Należy zwracać baczną uwagę na elementy 
odsłaniane w trakcie prac, dokonując oceny ich wartości pod względem historycznym. W uzasadnionych 
przypadkach może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych sprawdzeń i badań w trakcie robót, a także 
przyjęcie innej technologii prac niż wskazana w projekcie. W przypadku wyjątkowo cennych znalezisk, należy 
niezwłocznie zwrócić się o podjęcie decyzji co do dalszych czynności do właściwego Wojewódzkiego 
Państwowego Konserwatora Zabytków. Należy zwracać też uwagę na faktyczny stan ustroju konstrukcyjnego 
odsłoniętych części budynku – układ wątków, przewiązań, spękania itp., o wynikach oględzin informując na 
bieżąco projektanta, a w uzasadnionych przypadkach warunkować dalszy przebieg prac od jego opinii. 

 
Program prac konserwatorskich  

 
(zal. Program Prac Konserwatorskich, wyk. mgr Rajmund Gazda, Warszawa, 2017 r.) 

 
 

Schody wewnętrzne 
W obiekcie znajdują się dwie klatki schodowe: w okrągłej wieży z metalowymi, kręconymi schodami oraz w wieży 
kwadratowej z drewnianymi, kręconymi schodami. Schody zabezpieczyć zgodnie z programem prac 
konserwatorskich.  
Schody  o konstrukcji stalowej zlokalizowane w holu głównym z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników oraz 
parametry pożarowe, przeznaczone są do przebudowy. Projektuje się nowe schody o konstrukcji żelbetowej, 
nawiązującej formą do istniejącej, z zachowaniem istniejących elementów w postaci bogato zdobionych tralek oraz 
poręczy. Stopnice wykonać jako drewniane na wzór istniejących.  
 

 
Oranżeria  
Element budynku w bardzo złym stanie technicznym. Aktualnie obowiązuje zakaz wstępu do oranżerii - ze 
względu na zagrożenie zawaleniem konstrukcji. Stalowa konstrukcja oranżerii była wykonana jako bardzo 
delikatna, przystosowana do pokrycia stosunkowo lekkimi szybami. Podporę dla tej konstrukcji stanowią: murek 
obwodowy i wsporniki wypuszczne ze sciany budynku oraz podtrzymujący wypłaszczony daszek nad oranzerią, 
zwieńczajacy konstrukcję. Po latach zawilgacania i zalewania wodami opadowymi strop nad piwnicą (w obrębie 
pod oranżerią) zaczął się zawalać i nastąpiło urwanie konstrukcji stropów kolebkowych. Projektuje się nowy strop o 
konstrukcji żelbetowej, pozwalajacy na obciążenie tłumem ludzi przebywajacych w pomieszczeniu. Murek 
obwodowy jest silnie spękany. Pomimo, że wymurowany z cegły pełnej, pęknięcia występują tu na całej grubości 
muru. Ponadto jest to murek mający charakter przypory, przenoszacej siły poziome od konstrukcji oranżerii.  
Projektuje się rozbiórkę murku i budowę nowej ścianki. 
Z uwagi na bardzo zły stan techniczny obecnej oranżerii, projektuje się nową konstrukcję z nowych materiałów. 
Planuje się umieszczenie wewnątrz nowej konstrukcji zabytkowych elementów (w miarę możliwości), natomiast 
nową konstrukcję należy wykonać z odwzorowaniem istniejących materiałów i podziałów. 
Istniejącą konstrukcję stalową należy poddać konserwacji, zabezpieczyć przed dalszą degradacją. Z uwagi na 
bezpieczeństwo, konieczne jest usunięcie pozostałości pierwotnego szklenia.  
  
Właściwości pakietu szklanego oranżerii 
WŁAŚCIWOŚCI ŚWIETLNE EN 410 
Przepuszczalność światła - τv (%) 44 
Odbicie światła - ρv (%) 40 
Odbicie światła wewnętrzne - ρvi (%) 33 
Wskaźnik reprodukcji barw - RD65 - Ra (%) 94 
 
WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNE EN 410 
Całkowita transmisja energii - g (%) 47 
Odbicie energii - ρe (%) 30 
Bezpośrednia transmisja energii – τe (%) 32 
Absorbcja energii 1 - αe (%) 17 
Absorbcja energii 2 - αe (%) 10 
Absorbcja energii 3 - αe (%) 11 
Całkowita absorbcja energii - αe (%) 38 
Współczynnik zacienienia - SC 0.54 
Transmisja promieni ultrafioletowych - UV(%) 0 
Selektywność 0.94 
 
 
 
 
Stolarka i ślusarka otworowa 
 
Renowacja zakwalifikowanej do konserwacji stolarki drzwiowej i okiennej.  



 
Wykonanie nowych drzwi i okien na podstawie inwentaryzacji zachowanych detali, wymiarów. Drzwi i okna 
wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową architektury zestawień stolarki drewnianej (na etapie projektu 
wykonawczego) oraz Programem Prac Konserwatorskich. 
 
Okna wykonać jako drewniane zgodnie z zachowaną stolarką okienną budynku, z zachowaniem podwójnej 
obudowy – okna skrzynkowe. Należy odwzorować wygląd okna z detalami. Kolor okien biały - RAL 9016.  
 
Odtworzyć układ płycin istniejącej stolarki drzwiowej.  
Stolarka opisana na rzutach jako przeciwpożarowa lub posiadająca podwyższona odporność na włamanie powinna 
posiadać atesty potwierdzające wymagane właściwości.  
Drzwi przeciwpożarowe wykonać na wzór istniejących z uwzględnieniem wymagań przepisów pożarowych.  
Drzwi przeciwpożarowe i do toalet należy wyposażyć w samozamykacze ukryte w skrzydle. Drzwi do toalet 
wykonać z podcięciem wentylacyjnym. 
 
UWAGA !!! Ze względu na wymaganą precyzję, wszystkie zamówienia należy realizować dopiero po sporządzeniu 
obmiaru rzeczywistych wielkości otworów na budowie. 

 
 

 
Izolacje termiczne 
 
Z uwagi na zabytkową, ceglaną elewację nie projektuje się zewnętrznej izolacji termicznej budynku. 
Zaprojektowano wewnętrzne ocieplenie ścian zewnętrznych płytą izolacyjną.  

 
Izolacje przeciwwilgociowe  

 
Wg programu prac konserwatorskich. 
 

Izolacje akustyczne  
 
Przekucia należy uzupełnić pianką montażową spełniającą rolę uszczelnienia akustycznego, z zastrzeżeniem 
zachowania wymaganej klasy izolacyjności pożarowej w przejściach przez ściany wydzielenia pożarowego. 
 
Wymagane parametry akustyczne dla przegród i elementów budowlanych: 
Ra = 27 dB dla drzwi do pomieszczeń stałej pracy 
Ra2 = 27 dB wypadkowa dla okien z nawiewnikiem 
Ra2 = 35 dB dla okien bez nawiewnika 
Ra = 45 dB dla ścian działowych. 
Ra = 63 dB dla stropów 
 

Tynki wewnętrzne 
 
wg programu prac konserwatorskich: 
Prace przy lokalnej wymianie tynków zdegradowanych korozja biologiczną lub chemiczna (w miejscach 
zawilgoconych parteru , miejsc zalanych piętra), - budynek Pałacu.  
1. Skucie wadliwych tynków w tym po rozpoznaniu szczelnych cementowych głownie na parterze i lokalnie na 
poddaszu skrzydła wschodniego , klatki schodowej w strefie piwnicy.  
2.Dezynfekcja powierzchni muru preparatem grzybobójczym  
3. Położenie w wymienione miejsca warstwy tynku o charakterze renowacyjnym jednowarstwowym.  
4. Wykonanie ocieplenia pomieszczeń budynku od wewnątrz z utrzymaniem charakteru faktury powierzchni 
tynkowanej zaprawą tradycyjna wapienną z fasetami na zetknięciu z sufitami po ich odtworzeniu (wymianie 
stropów). Zastosowanie sytemu z odpowiednią dobraną dyfuzją pary wodnej do obiektów zabytkowych 
ceramicznych. System powinien posiadać rekomendację do obiektów zabytkowych.  
5.Pomalowanie powierzchni ścian farbami krzemooraganicznymi o dobrych włąsciwościach dyfuzyjnych wg. 
przyjętej kolorystyki wg odkrywek.  

 
Renowacja tynków w piwnicach pałacu  
1.Wstępne odgrzybienie (zarodników rozsianych w powietrzu i na powierzchni przegród) metodą ozonowania przy 
pomocy ozonatora elektrycznego. "Ozonowanie" polega na odgrzybianiu metodą ozonowania przy pomocy 
ozonatora elektrycznego. 
2.Skucie skorodowanych tynków   
3.Prace murowe konsolidujące powstałe wady, przemurowanie rozwarstwionej konstrukcji sklepienia piwnicy 
narożej pod oranżerią.  
4.Usunięcie zasolonych fug do gł 2 cm  
5.Odgrzybienie metodą pędzlowania wg zaleceń mykologiczych  



6.Uzupełnienie fug- zaprawą podkładową systemu renowacyjnego WTA ze scaleniem faktury do pozostałego 
otoczenia.  
7.Położenie tynku o zwiększonej odporności na sole rozpuszczalne i bdb właściwościach dyfuzyjnych zgodnie z 
norma WTA –tynk podkładowy hydrofilny i wierzchni –hydrofobowy.  
8.Zatarcie tynku na gładko gąbką z fakturą zbliżoną do efektu tynku 0,5 mm. Wymagane 2 warstwy bez krycia 
tynkiem cienkowarstwowym i farbą .  

 
Elewacje 
 

Program prac konserwatorskich elewacji -wątku ceglanego 
(Pałac, 2 wieże łącznika) 
 
- usunięcie punktowych uzupełnień cementowych 
- usunięcie lokalnie zerodowanych fug do głębokości średniej 2 cm 
 /policzki i bariery tarasu przy elewacji płn oraz sieni elewacji szczytowej zachodniej/; 
- czyszczenie elewacji z brudu i nawarstwień wtórnych metodą hydrodynamiczną z użyciem miękkiego proszku 
ściernego (po próbach); 
- doczyszczanie lokalnie metodami chemicznymi z neutralizacją powierzchni pastami zmiękczającymi 
nawarstwienia wtórne z rekomendacją do zabytkowych obiektów ceramicznych; 
- lokalnie kompresy odsalające metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska w strefie 
cokołowej nad gankami: (z pulpy celulozowej lub masy bentonitowo-celulozowej – oczyszczenie powierzchni) -5 % 
pow.; 
- usuniecie wtórnych korodujących elementów metalowych ( min. nieużywanych haków od wilnorośli) 
- przeprowadzenie dezynfekcji preparatem niewprowadzającym zasolenia przeciwko zielenicom, porostom, glonom 
oraz grzybom; 
- lokalne wzmocnienie cegły osłabionej mechanicznie, preparatem krzemoorganicznym; 
- prace konsolidacyjne pęknięcia muru sięgające od lica powierzchni w głąb – przy użyciu spiralnych elementów 
metalowych nierdzewnych montowanych na klej mineralno-żywiczny montażowy (wymagana rekomendacja 
stosowania do zabytkowych murów ceramicznych) zgodnie z zaleceniem konstruktora 
- rekonstrukcja pojedyńczych kształtek gzymsu strefy cokołu i wieńczącego (z użyciem kształtek ceramicznych 
przygotowanych o formie analogicznej do pierwotnej i dobranych parametrach technicznych oraz estetycznych 
,kolor, rodzaj faktury). 
- uzupełnienia ubytków pojedynczych cegieł krenelażu wież, parapetów pod oknami i otworami wież dobranymi 
cegłami ceramicznymi dobranymi analogicznie jw. 
- uzupełnienie drobnych ubytków formy cegieł gotowymi mieszankami zapraw mineralnych barwionymi w masie, 
przy pomocy materiałów renowacyjnych  z rekomendacją do zabytków ceramicznych; 
- uzupełnienie fugowań gotowymi mieszankami zapraw mineralnych barwionymi w masie; 
- lokalne zastosowanie materiałów scalających kolorystycznie farbami laserunkowymi krzemianowymi z 
rekomendacją materiałów do zabytków ceramicznych; 
W celu uniknięcia malowania cegły określa się niezbędny procentowy zakres do tych zabiegów- na 5% powierzchni 
elewacji. 
- wykonanie końcowej dokumentacji konserwatorskiej. 
 
Program konserwatorski opasek okiennych pałacu 
 
- usunięcie nawarstwień farby, zapraw cienkowarstwowych cementowych (wtórnych) do historycznej powierzchni. 
metodami metodą fizyczną: myjką parową z użyciem preparatu jonowoczynnego- zmiękczającego z 
doczyszczeniem mechanicznym; 
- konsolidacja popękanych opasek z użyciem mas sztukatorsko-iniekcyjnych uzupełnienie drobnych ubytków formy 
odtworzeniem formy i faktury masą sztukatorska mineralną; 
     - opaska okna parteru skrzydła wsch. elewacji płn. wymaga uprzednio konsolidacji pękniętego podłoża 
ceglanego muru i wypełnieniu szczeliny w głębi masą iniekcyjną; 
     - opaska okna piętra skrzydła wsch. elewacji płn po konsolidacji nałożyć zaprawę cienkowarstwową na siatce o 
fakturze identycznej jak opaski pierwotne pałacu. 
- powierzchnia opasek po pracach konserwatorskich – malowanie farbą krzemoorganiczno-wapienną laserunkową 
(bez bieli tytanowej) o  paroprzepuszczalności sd ≤0,1 m, powierzchnia matowa o charakterze mineralnym, wg. 
wniosków odnośnie kolorystyki lub równoważną po uprzednim wyrównaniu chłonności podłoża 33% gruntem z 
wodą. 
 

Program elementów i detalu kamiennego z piaskowca  
(stopnie schodów i posadzki ganków od str płn i zach. 
 
- wzmocnienie lokalne osłabionego budulca przed dalszymi zabiegami preparatem krzemoorganicznym; 
- oczyszczenie z nawarstwień wtórnych, użycie metody strumieniowej z delikatnym ścierniwem lub metody parowej 
ze środkiem jonowo czynnym; 
Uwaga: przy czyszczeniu nie naruszyć fizycznie odsłanianej warstwy oryginału. 
- konsolidacja konstrukcji ganków: przewiązanie spękanych murów policzków schodów i barier kotwami, 



wypełnienie szczelin zaprarawą montażowo-iniekcyjną. 
- konsolidacja rozwarstwień stopni – z zastosowaniem mas klejąco-iniekcyjnych żywic sztucznych stosowanych w 
zabytkowych obiektach kamiennych. 
- wylanie nowej płyty betonowej (z betonu szczelnego) w miejsce popękanej stabilizującej ganek płn. 
- uzupełnienie ubytków budulca kamiennego stopni z odtworzeniem formy zróżnicowanej faktury (rowkowanej i 
szorstkiej) w odpowiednio dobranym piaskowcu: o właściwościach technicznych do posadzek np. z kamieniołomu 
„Radków”. 
- zastosowanie do uzupełnienia drobnych ubytków w masie zaprawy barwionej w masie tzw. sztucznego kamienia; 
- lokalne scalanie elementów kamiennego detalu farbą laserunkową silikonową dobraną do tła naturalnego 
kamienia różowo szarego koloru budulca gzymsu kordowego. 
- wykonanie hydroizolacji metoda iniekcyjną policzków istniejących ganków ponad drugą warstwą cegieł. 
- hydrofobizacja budulca kamiennego i ceglanego ganków preparatem krzemoorganicznym dobranym do danego 
materiału z rekomendacja do zabytków kamiennych i ceramicznych. 
- położenie płytek ceramicznych mrozoodpornych imitujących piaskowiec w kolorze korespondującym ze stopniami 
schodów, z powierzchnią antypoślizgową.  

 
 
 
 
 
 
 

10. Rozwiązania zasadniczych elementów wyko ńczenia wn ętrz i wyposa żenia ogólnobudowlanego  
  
Wykończenie ścian 
 
wg podstawie programu prac konserwatorskich: 
Pomalowanie powierzchni ścian farbami krzemooraganicznymi o dobrych właściwościach dyfuzyjnych wg. przyjętej 
kolorystyki wg odkrywek.  

 
 

Podłogi i posadzki 
 
Demontaż, konserwacja i ponowny montaż istniejącej, drewnianej podłogi (usunięcie lokalnie w strefach 
głębokiego porażenia korozja biologiczną i osłabienia budulca desek podłogi ( ok 30 %)). Badania mykologiczne 
wskazują na zły stan drewna z silnym rozkładem. Odtworzenie wg wymiarów pierwotnych z dobranego 
wysokosezonowanego drewna. Wokół ścian zastosować cokół przy podłogach drewnianych, wg opisu na 
rysunkach kolorystyki; listwy przypodłogowe wykonać z duropolimeru, o wym 8,3x2 cm (wg szkicu listwy na 
rysunkach kolorystyki ścian i posadzek), możliwość malowania, duża odporność na uszkodzenia, gęstość 350-
420kg/m2. 
 
Budulec drewniany nowo użyty przeznaczony do montażu i ekspozycji zaimpregnować strukturalnie preparatami 
chemicznymi w zakresie zabezpieczającymi przed zasiedleniem grzybów, drewnojadów oraz nadanie właściwości 
przeciwpożarowych.  
 
Odtworzenie historycznej posadzki w korytarzu piwnic z odzyskanych płytek betonowych ze szlachetną szarą 
powierzchnią i ich uzupełnienie (skrzydło wsch).  
Odtworzenie na korytarzu skrzydła zach. z odzyskanych dekorowanych ornamentem płytek ceramicznych z 
uzupełnieniem dobranych pod względem kształtu i wzoru dekoracji płytek. 
 
W głównym holu wejściowym, z uwagi na duże natężenie ruchu i narażenie powierzchni na uszkodzenia, projektuje 
się płytki gresowe. 
 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosować płytki gresowe. 
 
 
Sufity podwieszane  
 

Z uwagi na projektowaną wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, konieczne jest wprowadzenie sufitów 
podwieszanych. Zakres zostanie ograniczony do pomieszczeń, w których konieczne będzie przeprowadzenie 
kanałów wentylacyjnych. Projektuje się sufity monolityczne gipsowo-kartonowe, które nieznacznie zmniejszą 
wysokość pomieszczeń. 
 
 
Przesuwna ściana akustyczna pom. 1.010-1.009 
 



- Izolacyjność akustyczna min. 49 dB 
- Segment teleskopowy izolowany akustycznie z wewnętrznym elementem dociskowym 
- Połączenia pionowe segmentów: anodowane profile aluminiowe typu „piórowpust” 
- Wewnętrzna pionowa listwa magnetyczna 
- Dymoszczelność zgodnie z normą: PN-EN 13501-1 
- Szerokość segmentu: 934 mm 
- Grubość segmentu: 116 mm 
- Wysokość segmentu: 2700 mm 
- Konstrukcja: wewnętrzna stalowa rama spawana 
- Zawieszenie jedno-punktowe 
- Regulacja pionu: na wiszącym segmencie 
 
  Płyta akustyczna z perforacją: 
- Płyta MDF gr. 24 mm 
- Perforacja szczelinowa: ∅ 8mm 
- Odstępy między siatkami: 16mm 
- Powierzchnia perforowana: 16% 
- Wykończenie powierzchni: malowane w kolorze RAL 9001 
 
 
11. Rozwiązania zasadniczych elementów wyko ńczenia wn ętrz i wyposa żenia ogólnobudowlanego  
 

Usytuowanie głównych urządzeń instalacyjnych pokazano na rzutach architektonicznych oraz rys. branżowych. 
Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne umieszczono na poziomie poddasza. 
Szczegóły wg opisów w działach poszczególnych branż. 

 
Grzejniki 
 

Grzejniki w różnych typach. Dobierać wg projektu instalacji grzewczych. Montaż powinien zapewniać 
zachowanie prześwitów wys. min. 12 cm  nad posadzką i min. 6 cm od ściany. 
Istniejące, historyczne grzejniki należy odrestaurować i zachować jako świadek historii. 

 
Dźwig  
 
W pałacu zaprojektowano dźwig osobowy – platforma o napędzie śrubowym, udźwig 400 kg, prędkość 0,15 m/s, 
podszybie 70 mm, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiary kabiny 1100x1400x2200 mm 

Dodatkowe parametry: 
KABINA: 
panele: stal malowana (kolor biały), 
lustro po obu stronach panela dyspozycji, 
podłoga wyłożona szarym gumoleum, 
sufit z automatycznym oświetleniem LED 
DRZWI (900x2000): 
- drzwi kabinowe typu "bus" wykonane ze stali malowanej RAL 9016 (białe) 
- drzwi szybowe: wychylne, jednoskrzydłowe; wykonanie: aluminium anodowane (szare) 
INNE: 
- zjazd p.poż. Na zaprogramowany przystanek (z zasilania budynku) 
- bateryjny zjazd awaryjny, 
- automatyczne połączenie telefoniczne po naciśnięciu ALARM. 
 
Planetarium 
 

1. Kopuła 
- warstwa wewnętrzna - samonośna czasza z formowanego kompozytu (GFK), złożonego z żywicy 
poliestrowej ze wzmocnieniem z mat  z włókna szklanego gr. 10mm, biały, mat, mocowana do stropu 
żelbetowego za pomocą kątownika zimnogiętego 100x50x4mm w rozstawie co 50 cm; 

- warstwa wygłuszająca z wełny mineralnej ułożonej pomiędzy żebrami czaszy - gr. 5 cm; 
- model powierzchni Księżyca - ułożony na żebrach, złożony z płyt formowanych na drukarce 3d,          malowanych 
artystycznie w celu uzyskania realistycznego wyglądu powierzchni 
Promień wewnętrzny wykończonej powierzchni sfery - 231cm. Dopuszczalne odchyłki od kształtu kulistego - do 
8mm 
 

2. Podłoga podniesiona systemowa modularna 
płyty podłogowe wym. 600x600x38 trudnozapalne 
konstrukcja nośna: słupki stalowe ocynkowane, poprzeczki wykonane z blachy 0,5-1,5 mm 
wykończenie - wykładzina dywanowa 



 
3. system siedzisk do planetarium 

- odchylane oparcia 45 stopni; 
- siedziska z pianki formowanej; 
- tkanina o odporności 100 tys. cykli; 
- tapicerka zintegrowana z pianką, bez szwów; 
- zagłówek z wymienną osłoną ochronną; 
- siedziska składane - cichy, amortyzowany powrót; 
- fotel montowany na dwóch metalowych nóżkach; 
- fotele będą posiadać możliwość regulacji odchyłu; 
 - wszystkie mechanizmy regulacji powinny być bezpieczne, mechanizm regulacji nie musi być dostępny dla 
użytkownika. 
 
 

4. dźwiękochłonne panele ścienne 1200x600x40 mm 
- montaż na wysokość 2200 mm, 
- rdzeń płyty wykonany z wełny szklanej, 
- powierzchnia licowa pokryta tkaniną z włókna szklanego, kolor NCS: S 6020-R90B 
 

5. Podest szklany nad kopułą planetarium 
 
szklenie przezroczyste, min. 121212.44 VSG ESG - tafle szkła hartowanego, po teście HST, laminowane w jeden 
pakiet szklany w klasie odporności ogniowej EI 60; 
mocowanie liniowe do podkonstrukcji stalowej  
konstrukcja stalowa zabezpieczona farbami pęczniejącymi do kl. R60 
farbę przed nałożeniem ostatecznej warstwy należy przeszlifować drobnoziarnistymi papierem ściernym w celu 
nadania odpowiedniej gładkości powierzchni 
uwaga - grubość warstwy farby po obróbce powinna spełniać wymagania producenta do zakładanej klasy odp. 
Ppoż. 
 

6. bariera szklana h = 110 cm 
8,8,4 mm VSG ESG przeżroczyste (hartowane i klejone krawedzie wypolerowane) 
mocowana punktowo na rotulach średnicy 50mm ze stali nierdzewnej OH18N9 szczotkowanej z tuleją dystansową 
dł. min. 60mm. 
 

7. Rolety w oknach sterowane elektrycznie 
W oknach wskazanych na rzutach pałacu należy zamontować rolety do ściany od wewnątrz z prowadnicami 
bocznymi, 100% zaciemnienia, proponowany kolor-biały do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji, 
Wymiary dostosować do wykończonych otworów okiennych zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej dla danego 
typu okna. 
 
Nadwieszony ł ącznik, budynki Obserwatorium I i Obserwatorium 2 ob jęte zostan ą REMONTEM 
 
zakres prac: 
- wymiana pokrycia dachu; 
- konserwacja elementów drewnianych łącznika (70 % podłóg oraz 99% ścian i sufitów)) z lokalną wymianą desek 
podłogi (30%) pojedyncze deski opierzenia i sufitu (1%) 
Zakres prac: 

1. Usuniecie lokalne w strefach głębokiego porażenia korozją biologiczną i osłabienia budulca desek podłogi 
(drewno zniszczone przez żerujace owady -  ok 30%), pojedyncze deski opierzenia i sufitu (ok 1%) 

2. Odtworzenie wg wymiarów pierwotnych z dobranego wysezonowanego drewna usuniętych elementów 
3. Z pozostawionych elementów drewnianych należy usunąć powłoki farby metodą przy pomocy kompresów 

zmiękczających farbę 
4. Neutralizacja podłoża wszystkich drewnianych elementów 
5. Budulec drewniany nowy przeznaczony do montażu i ekspozycji zaimpregnować strukturalnie preparatami 

chemicznymi w zakresie zabezpieczajacym przed zasiedleniem grzybów, drewnojadów oraz nadanie 
właściwości przeciwpożarowych oraz zunifikować kolor za pomoca opalania bądź metodą malarską- 
bejcowanie. Wszystkie elementy pozostawione do dalszego użytku należy w sposób strukturalny 
zdezynfekować i zabezpieczyć przed odrodzeniem sie szkodliwych mikroorganizów, drobnoustrojów i 
owadów za pomocą impregnatu trzyfunkcyjnego solnego. 

 
Uwaga: Należy zachować wymogi BHP i zasad i przepisów ochrony środowiska. Preparaty dobierać zgodnie z 
atestami ITP i rekomendacją do obiektów zabytkowych. Drewni nalezy zaimpregnować preparatami do NRO 

6. Wykończenie powierzchni z preparatu hydrofobowego za pomocą olejowania. Malowanie badź impregnat 
do drewna do ostatecznej decyzji konserwatora zabytków na etapie budowy, wg kolorystyki na podstawie 
odkrywek stratygraficznych.  



- konserwacja metalowej konstrukcji łącznika (100%) z kształtowników i kratownic łączonych śrubami i nitami 
 Elementy konstrukcyjne metalowe  łącznika  z korozją powierzchniową, widocznymi złuszczeniami farby należy: 

1. Usunąć nawarstwienia korozyjne, nawarstwień wtórnych farb metodą piaskowania (mikro-piaskarką) do 
stopnia min. ST2, miejscami farby usuwać chemicznie pastą z neutralizacją podłoża w końcowym zabiegu, 

2. Wykonać powłokę ochrony katodowej i barierowej metodą „cynkowania na zimno“. 
3. Nałożenie powłoki ochronnej dwuskładnikowej systemowej: 

- dwukrotne nałożenie powłoki cynkowej preparatu antykorozyjnego (aplikacja pędzlem) 
- malowanie farbą ochronną nawierchniową polimerową antykorozyjną – kolor wg kolorystyki przyjetej na 
podstawie badań stratygraficznych (aplikacja pędzlem) 
 
- nowe obróbki blacharskie; 
- nowe tynki i warstwy malarskie; 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 
- wymiana posadzek; 
- wymiana instalacji elektrycznej 
 
Program konserwatorski dla detalu metalowego,  
cokołu Obserwatorium I i Obserwatorium II, tynków zewnętrznych i opasek wg Programu Prac Konserwatorskich. 
 
 
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEG O 
 

12.1.Wskaźniki elektroenergetyczne 
 
Wg opisu branży elektroenergetycznej. 
 
12.2. Bilans ciepła 
 
Wg opisu branży sanitarnej. 
 
12.3. Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie ścieków 
 
Wg opisu branży sanitarnej. 

 
 
13. ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

 
Zgodnie z charakterystyką energetyczną budynku. 

 
 
14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Funkcja, liczba kondygnacji, wysoko ść budynku:  

PAŁAC 

Budynek użyteczności publicznej o funkcji dydaktycznej. Obiekt 3-kondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony, 
kryty dachem płaskim. Wysokość do najwyższego punktu budynku - wieży – 21,15 m. Bryła budynku rzucie 
wydłużonego prostokąta z prostokątnymi ryzalitami oraz cylindryczną wieżą w narożu pd.-wsch. Projektowana 
rzędna poziomu „0” budynku wynosi 128,8 m n.p.m. 

Kubatura brutto 5 070,00 m3 

Powierzchnia zabudowy 435,61 m2 

Powierzchnia kondygnacji netto                                                898,83 m2m2 

Wysokość budynku (do górnej płaszczyzny dachu) 21,15 m 

 

Wysokość budynku do stropu nad pomieszczeniami  

                                  przeznaczonymi na pobyt ludzi                      9,82 m                                    

Długość budynku 35,77 m 

Szerokość budynku 19,59 m 



Liczba kondygnacji 3 kondygnacje (piwnica-parter-piętro) 
Budynek należy określić jako niski (N). 
 
 
Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących  

 
 Budynek wolnostojący; najbliższy budynek zlokalizowany na działce inwestora  w odległości 8,17 m od 
budynku gospodarczego  i w odległości 21,34 od budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce.  
 
 
Kwalifikacja po żarowa budynku  

 
Poszczególne kondygnacje budynku Centrum Edukacji Astronomicznej są kwalifikowane: 
- 1 kondygnacja nadziemna (piwnica)  PM , występują następujące pomieszczenia : kotłownia na opał stały, 
magazyn opału , pomieszczenia magazynowe o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 
 - 2 kondygnacja nadziemna ( parter) kwalifikowana do kategorii ZL III zagrożenia ludzi , sala seminaryjna i 
pomieszczenia edukacyjne,  
- 3 kondygnacja nadziemna ( I piętro ) kwalifikowana do kategorii ZL III zagrożenia ludzi , sale wykładowe. 
 
Na poddaszu zlokalizowana zostanie centrala wentylacyjna , pomieszczenie o wysokości do 2 m , pozostała część 
poddasza nieużytkowa .  
 

Budynek w klasie odporności przeciwpożarowej "C" . 

Rzeczywista wielkość stref pożarowych mieści się w dopuszczalnym przedziale. Strefy dymowe w budynku nie 
występują. 

 

Maksymalna liczba osób w budynku Pałacu  - 126 

14. sala seminaryjna – 15 osób 

15. planetarium – 25 osób 

16. sale wykładowe – 48 osoby 

17. sala dla dzieci – 17 osób 

18. sala komputerowa – 13 osób 

19. obsługa – 4 osoby 
 

Ilość osób jednocześnie przebywających w budynku – 100 
Nie planuje się prowadzenia zajęć jednocześnie we wszystkich salach dydaktycznych.  

 
 
Podział obiektu na strefy po żarowe 
 
W chwili obecnej budynek stanowi jedną strefę pożarową . Po rewitalizacji budynek Pałacu który będzie pełnił 
funkcję Centrum Edukacji Astronomicznej zostanie podzielony na następujące strefy pożarowe : 
-strefa pożarowa nr 1 : 1 kondygnacja nadziemna (piwnica)   
-strefa pożarowa nr 2 :  2 i 3 kondygnacja nadziemna ( parter i I piętro ) kwalifikowana do kategorii ZL III 
zagrożenia ludzi, 
 
Ponadto pod względem pożarowym od części użytkowej budynku zostaną wydzielone dwie wieże oraz łącznik : 
ścianami oddzielenia pożarowego w  klasie odporności ogniowej REI 120 i drzwiami w klasie odporności ogniowej 
EI 60 . Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć 
znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela: 
 

 
 

 Klasa odporności ogniowej 
 

 
Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 
 

  
elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego 
 

 drzwi 
przeciwpożarowych 
lub innych zamknięć 
przeciwpożarowych 
 

  
drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego 
 



 
 

 ścian i stropów, 
z wyjątkiem 
stropów w ZL 
 

 stropów w 
ZL 
 

  
 

 na korytarz i do 
pomieszczenia 
 

 na klatkę 
schodową*) 
 

"C" 
 

 R E I 120 
 

 R E I 60 
 

 E I 60 
 

 E I 30 
 

 E 30 
 

Pod względem pożarowym zostanie wydzielona kotłownia na opał stały o mocy kotła ok. 70 kW oraz skład opału  . 
Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie posiadają  klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż 
określona w tabeli: 
 

Klasa odporności ogniowej  
Rodzaj pomieszczenia 
 

ścian 
wewnętrznych 

stropów 
 

drzwi lub innych 
zamknięć 

Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o 
łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW 

 
E I 60 

 
R E I 60 

 
E I 30 

Skład paliwa stałego i żużlownia   E I 120*)   R E I 120*)   E I 60*)
 

 

Maszynownia wentylacyjna która jest zlokalizowana na poddaszu    będzie wydzielona ścianami w klasie 
odporności ogniowej  E I 60 i zamykana drzwiami o klasie odporności ogniowej  E I 30.  
 
 
Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz odporno ść ogniowa i stopie ń rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych  

 
Budynek  niski N   trzykondygnacyjny  zakwalifikowany  do: PM 1 kondygnacja nadziemna i do kategorii ZL III 2 i 3 
kondygnacja  powinien być  wykonany   w C klasie odporności ogniowej . 
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności 
ogniowej spełniać, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: 
 

Klasa odporności 
pożarowej 
budynku 
 

 Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 
 

  główna 
konstrukcja 
nośna 
 

 konstrukcja 
dachu 
 

 strop1) 
 

 ściana zewnętrzna1), 2) 
 

 ściana 
wewnętrzna1) 
 

 przekrycie dachu3) 
 

„C” R 60 R 15 R E I 60 E I 30 (o↔i)  E I 154) R E 15 

 

WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJ I DRÓG I POMIESZCZEŃ, 
OŚWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZE ŃSTWA I EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.  

 
Wymagane długości dojść: 
Długość dróg ewakuacyjnych ZL III – 30m przy jednym kierunku dojścia (w tym 20m w poziomie), 60m – przy 
dwóch kierunkach ewakuacji. 
 

Na poziomie 1 kondygnacji nadziemnej (piwnica) nie występują pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi , 
wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez drzwi otwierane na zewnątrz budynku o szerokości 0,9 m .  
Z poziomu 2 kondygnacji nadziemnej (parter)  na zewnątrz obiektu prowadzą drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 
1,5 m ( skrzydła równe o szerokości poniżej 0,9 m) . W ramach planowanych prac wymieniona zostanie drewniana 
klatka schodowa służąca do komunikacji i ewakuacji pomiędzy kondygnacjami  na klatkę schodową której biegi i 
spocznik schodów wykonane z materiałów niepalnych będą posiadały klasę odporności ogniowej R 30. Ze względu 
na rozmiary holu schody będą posiadały następujące parametry : 
- szerokości biegu 120  ,  
- parametry  spoczników  
a) na parterze i I piętrze : szerokość >1,5 m,  
b) na półpiętrze : 1,33x1,5 m, 
c) wysokość stopni 0,175 m,  
d) szerokość stopni 0,25 m, 
Poziome drogi ewakuacyjne o szerokości 1,4 m ,  występuje przypadek zawężania poziomych dróg ewakuacyjnych 
poprzez drzwi które otwierają się na zewnątrz pomieszczeń nr 1.008 i 1.009 ( drzwi dwuskrzydłowe , są to drzwi 
zabytkowe , brak możliwości zmiany kierunku otwierania lub montażu samozamykaczy ) . Z części pomieszczeń 
prowadzą drzwi ewakuacyjne dwuskrzydłowe ( skrzydła równe o szerokości poniżej 0,9 m ): 
- drzwi o szerokości 1,26 m, pomieszczenia nr : 0.010 , 0.011 , 0.015  
- drzwi o szerokości 1,28 m, pomieszczenia  nr : 1.006 , 1.008 , 1.009 , 1.010 , 1.011. 
Brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt powyżej 50 osób . Brak oświetlenia ewakuacyjnego w budynku . 
Klatka  nie posiada zabezpieczenia przed zadymieniem . Maksymalna długość przejścia wynosi 11,2 m dla 



pomieszczenia nr 1.010 . Maksymalna długość dojścia wynosi 20,8 m  dla pomieszczenia nr 1.006 . Część 
schodów zewnętrznych posiada powyżej 10 stopni. 

 
Niezgodności z przepisami techniczno-budowlnymi i przeciwpożarowymi zostały ujęte w odstępstwie 
Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej na podstawie ekspertyzy pożarowej autorstwa Janusza 
Bartosiewicza, Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ŻAROWEGO INSTALACJI U ŻYTKOWYCH (WENTYLACYJNEJ, 
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ) 
 
Budynek  Pałacu który będzie pełnił funkcję Centrum Edukacji Astronomicznej w którym zostaną wykonane 
następujące nowe instalacje: 
- wodno-kanalizacyjną, 
-ogrzewanie c.o. z kotłowni na opał stały o mocy kotła 70  kW, 
- elektryczną ( oświetlenia ogólnego, oświetlenia ewakuacyjnego , zasilającą , przeciwpożarowy wyłącznik prądu).  
W instalacjach elektrycznych zostaną  zastosowane: 
1) złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w 
miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a 
także ingerencją osób niepowołanych, 
2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych, 
3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę 
przed powstaniem pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania; 
4) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych, 
5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń, 
6) przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 
7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi 
innych instalacji i konstrukcji budynku, 
8) zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i 
stropów, 
9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2, 
10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. 
Instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym .  
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji będzie spełniać następujące wymagania: 
 1) przewody wentylacyjne będą  wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 
oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób 
umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, 
 2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych będą  wykonane z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy 
odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, 
 3) w przewodach wentylacyjnych nie będą  prowadzone  inne instalacje, 
 4) filtry i tłumiki będą zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek, 
 Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo 
ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160ºC, pod warunkiem zastosowania 
ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu temperatury powietrza 110ºC 
oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. 
 Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod 
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60. 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie 
odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność 
ogniową i dymoszczelność (E I S) . 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie 
obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego 
tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny 
być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające . 
Instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.  
 
DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE (INSTALACJE SYGNALIZACYJNO-
ALARMOWE, STAŁE I PÓŁSTAŁE URZ ĄDZENIA GAŚNICZE, INSTALACJE WODOCI ĄGOWE, 
WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE, URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE, ITP.) 

 
Ze względu na parametry powierzchniowe oraz sposób wykorzystania przestrzeni budynku Pałacu który będzie 
pełnił funkcję Centrum Edukacji Astronomicznej 
nie jest wymagane stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego 
systemu ostrzegawczego, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych , urządzeń oddymiających . 
Budynek zostanie wyposażony w hydranty wewnętrzne DN 25 z wężem półsztywnym ( wyposażenie 



ponadnormatywne ) na parterze i piętrze . Hydranty 25 z wężem półsztywnym będą  posiadać zasięg pokrywający 
całą powierzchnie obiektu . 
Zasięg hydrantów 25  w poziomie:  
-długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach,  
-efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych: 
a) w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, w budynkach o więcej niż jednej 
kondygnacji nadziemnej — przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych — 3 m, 
b) w pozostałych budynkach — 10 m. 
Zawory odcinające hydrantów 25 powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi.  W 
instalacji zasilającej sieć hydrantową zostanie  wykonany zawór pierwszeństwa.  
Planowane jest wyposażenie budynku Pałacu w system sygnalizacji pożaru z funkcją monitoringu  do najbliższej 
siedziby  PSP, ochrona pełna. 

 
 
 
WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY I URZĄDZENIA RATOWNICZE WRAZ Z ICH 
ROZMIESZCZENIEM 

 
Obiekt wyposażony zostanie w gaśnice zgodnie z wymaganiami . Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg 
(lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach  przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZL III oraz na każde 
300 m2 powierzchni strefy pożarowej PM  w budynku . 
Gaśnice są rozmieszczone: 
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 
a) przy wejściach do budynku, 
b) na klatkach schodowych, 
c) na korytarzach, 
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 
2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki); 
3)  w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 
Przy rozmieszczaniu gaśnic są  spełnione następujące warunki: 
1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie 
powinna być większa niż 30 m; 
2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

 
 

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 
 

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia wynosi 10 dm3/s , najbliższe hydranty zlokalizowane są w 
odległości ponad 26,38 m i 93,93 m od budynku Pałacu który będzie pełnił funkcję Centrum Edukacji 
Astronomicznej. 

 

DROGI POŻAROWE  
 
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, niski o powierzchni strefy pożarowej poniżej 1000 m2 
– droga pożarowa nie jest wymagana.  
Projektowany układ komunikacji zapewnia dostęp do budynku z 4 stron, wjazd na teren działki z istniejącego 
zjazdu od strony południowej oraz projektowanego zjazdu z drogi gminnej od strony zachodniej. 
 
WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA ELEMENTÓW WYKO ŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA 
STAŁEGO 
 
W strefach pożarowych ZL III stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, 
zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości 
określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania 
płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 
 1) ti ≥4 σ, 
 2) ts ≤ 30 σ, 
 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
 4) nie występują płonące krople. 
 Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych 
łatwo zapalnych jest zabronione. 
 
ZAKRES NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI, UJĘTY W ODSTĘPSTWIE WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA 
STRAŻY POŻARNEJ NA PODSTAWIE EKSPERTYZY PO ŻAROWEJ   



autorstwa Janusza Bartosiewicza, Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 
Wyst ępujące w budynku niezgodno ści z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpo żarowymi:  
 
- nie spełniony jest wymóg wynikający z § 68.1  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r , poz. 1422  ) dotyczący parametrów  klatki schodowej w zakresie  szerokości  spoczników  , nowa klatka 
schodowa żelbetowa  będzie posiadała spocznik na półpiętrze o wymiarach 1,33x1,5 m,  
 
- nie spełniony jest wymóg wynikający z § 69.1.3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r , poz. 1422  ) dotyczący ilości stopni schodów zewnętrznych która nie powinna być większa niż 10 , w 
biegach schodów zewnętrznych występuje 14 i 15 schodów ( poza schodami prowadzącymi do  głównego wejścia 
gdzie jest 8 schodów )   
 
- nie spełniony jest wymóg wynikający z § 181.3.2.b  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r , poz. 1422  ) dotyczący obowiązku wyposażenia poziomych dróg ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie 
światłem sztucznym  w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne   ,  
 
- nie spełniony jest wymóg wynikający z § 183. 2   rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r , poz. 1422  ) dotyczący wykonania w budynku przeciwpożarowego wyłącznika prądu , 
 
- nie spełniony jest wymóg wynikający z § 212 i  § 216.1  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r , poz. 1422  ) dotyczący wymaganej klasy odporności pożarowej budynku  i klasy odporności 
ogniowej  elementów , niezgodności dotyczą stropów nad parterem i piętrem , 
 
- nie spełniony jest wymóg wynikający z § 240.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r , poz. 
1422  ) dotyczący wymaganej szerokości skrzydeł drzwi ewakuacyjnych które powinny mieć co najmniej jedno, 
nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m , niezgodności te dotyczą następujących 
przypadków : 
a)na zewnątrz obiektu prowadzą drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,5 m ( skrzydła równe o szerokości poniżej 
0,9 m ) 
b)drzwi o szerokości 1,26 m, pomieszczenia nr : 0.010 , 0.011, 0.015, 0.016. 
c)drzwi o szerokości 1,28 m, pomieszczenia  nr : 1.006, 1.008 , 1.009, 1.010, 1.011. 
 
-nie spełniony jest wymóg wynikający z §  242.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r , poz. 1422  ) dotyczący  nie zawężania poprzez drzwi z pomieszczeń po ich otwarciu poziomych dróg 
ewakuacyjnych poniżej wymaganej szerokości , występuje przypadek zawężania poziomych dróg ewakuacyjnych 
poprzez drzwi które otwierają się na zewnątrz pomieszczeń nr 1.008 i 1.009 ( na I piętrze )  
 
- nie spełniony jest wymóg wynikający z § 239.6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r , poz. 1422) dotyczący wymaganej wysokości drzwi, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia, 
niezgodności te dotyczą następujących przypadków: 
a) pom.: -1.014, -1.012, -1.010, wys. drzwi 170 cm; 
b) drzwi pomiędzy pom. -1.011 - -1.006, wys. drzwi 170 cm; 
c) pom.: -1.004, -1.005, -1.007, -1.008, -1.009, wys. drzwi 160 cm; 
d) drzwi pomiędzy pom. -1.001 - -1.006, wys. drzwi 180 cm; 
e) pom. -1.001, wys. drzwi wyjściowych 190 cm. 
 
- nie spełniony jest wymóg wynikający z § 242.1 i § 242.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r , poz. 1422) dotyczący szerokości poziomych dróg ewakuacji. Niezgodność dotyczy zawężenia 
pomiędzy komunikacją -1.011, a -1.013 do szerokości 102 cm. Wysokość obniżenia wynosi 160 cm.  
 
- nie spełniony jest wymóg wynikający z § 241.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r , poz. 1422) dotyczący obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie odporności ogniowej EI15. 
Niezgodność dotyczy braku wydzielenia pom. 0.001 holu od pom. 0.002 recepcji – ściana bezklasowa. 
 



-nie spełniony jest wymóg wynikający z §  298.2  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r , poz. 1422  ) dotyczący  minimalnej wysokości balustrady przy schodach zewnętrznych , wysokość 
balustrady przy schodach prowadzących do głównego wejścia posiadają wysokość 0,8 m , minimalna wymagana 
wysokość wynosi 1,1 m.  
 
Wskazanie niezgodno ści w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i pr zeciwpo żarowych, które 
zostan ą doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepis ami: 
 
W ramach przebudowy budynku Pałacu na Centrum Edukacji Astronomicznej  
zostaną usunięte następujące niezgodności: 
- istniejące stropy zostaną wymienione na stropy posiadające wymaganą odporność ogniową, 
-drewniane elementy konstrukcji dachu zostaną zabezpieczone do stopnia NRO, 
- drewniana klatka schodowa zostanie wymieniona na klatę schodową wykonaną  z materiałów niepalnych będą 
posiadały klasę odporności ogniowej R 30 której biegi i spocznik schodów wykonane z materiałów niepalnych będą 
posiadały klasę odporności ogniowej R 30 
-  wykonane zostanie awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie 
światłem sztucznym,  
-  wykonany zostanie  przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
-budynek zostanie podzielony na strefy pożarowe PM i ZL,  
-pod względem pożarowym zostanie wydzielona centrala wentylacyjna, 
- kotłownia na opał stały i skład opału zostaną wydzielone jako odrębna strefa pożarowa, 
-wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami warunków technicznych.  
 
 
15. UWAGI KOŃCOWE 

 
Podane nazwy handlowe materiałów budowlanych nie są wiążące, pod warunkiem zastosowania materiałów o 
właściwościach nie gorszych od podanych w projekcie. W szczególności oznacza to porównanie produktów 
zaproponowanych przez Wykonawcę do zaprojektowanych pod względem podstawowych właściwości 
użytkowych (w zależności od zastosowania): wymiarów, ciężaru właściwego, wytrzymałości na ściskanie i 
rozciąganie, odporności na ścieranie oraz innych istotnych parametrów fizykomechanicznych, tolerancji 
wymiarowej, koloru, faktury, współczynnika przewodzenia ciepła, współczynnika przepuszczalności pary 
wodnej, odporności pożarowej, spełnianych atestów i norm, w tym posiadanej klasyfikacji wg podanych norm, 
właściwości mrozoodpornych i antypoślizgowych, właściwości akustycznych (izolacyjność, zdolność 
pochłaniania, współczynnik odbicia), gwarancji i innych istotnych zawartych na kartach technicznych produktów. 
Porównania dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem. Obowiązek 
dostarczenia materiałów do porównania i udowodnienia równoważności deklarowanych właściwości leży na 
Wykonawcy. 
 
 

Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
− Podstawy wykonania dokumentacji, 
− Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 
 
Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone w 
ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 
Rady 89/106/EWG 
 
Zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego roboty budowlane i stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
Projekt został uzgodniony międzybranżowo, jest skoordynowany technicznie, kompletny z punktu widzenia celu 
któremu ma służyć oraz zgodny z polskimi przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną (zgodnie   
z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego). 

 
 

 
Opracował :  

mgr inż. arch. Przemysław Wandachowicz 
 



 

X. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA ARCHITEKTURA  

 
 

Rys. skala 

A.1.01 – rzut piwnicy - pałac 1:50 

A.1.02.1 – rzut parteru - schemat sytuacyjny 1:50 

A.1.02.2 – rzut parteru - pałac 1:50 

A.1.02.3 – rzut parteru - obserwatorium 1:50 

A.1.03.1 – rzut piętra - schemat sytuacyjny 1:50 

A.1.03.2 – rzut piętra - pałac 1:50 

A.1.03.3 – rzut piętra - obserwatorium 1:50 

A.1.04 – rzut poddasza - pałac 1:50 

A.1.05_rzut wieży poziom 1 - pałac 1:50 

A.1.06_rzut wieży poziom 2 - pałac 1:50 

A.1.07_rzut wieży poziom 3 - pałac 1:50 

A.1.08.1 – rzut dachu - schemat sytuacyjny 1:50 

A.1.08.2 – rzut dachu - pałac 1:50 

A.1.08.3 – rzut dachu - obserwatorium  1:50 

A.2.01 – przekrój A-A 1:50 

A.2.02 – przekrój B-B 1:50 

A.3.01 – elewacja północna 1:10

A.3.02 – elewacja zachodnia 1:10

A.3.03 – elewacja południowa 1:10



A.3.04 – elewacja wschodnia 1:10

A.4.01_zestawienie stolarki okiennej 1 1:10

A.4.02_zestawienie stolarki okiennej 2 1:10

A.4.03_zestawienie stolarki drzwiowej 1 1:10

A.4.04_zestawienie stolarki drzwiowej 2 1:10

A.4.05_zestawienie stolarki drzwiowej 3 1:10

A.4.06_zestawienie stolarki drzwiowej 4 1:10

A.5.01_sufity_rzut piwnicy - pałac 1:10

A.5.02.1_sufity_rzut parteru - pałac 1:10

A.5.02.2_sufity_rzut parteru - obserwatorium 1:10

A.5.03.1_sufity_rzut piętra - pałac 1:10

A.5.03.2_sufity_rzut piętra - obserwatorium 1:10

A.5.04_sufity_rzut poddasza - pałac 1:10

A.5.05_sufity_rzut wieży - pałac 1:10

A.6.01_kolorystyka_rzut piwnicy - pałac 1:10

A.6.02.1_kolorystyka_rzut parteru - pałac 1:10

A.6.02.2_kolorystyka_rzut parteru - obserwatorium 1:10

A.6.03.1_kolorystyka_rzut piętra - pałac 1:10

A.6.03.2_kolorystyka_rzut piętra - obserwatorium 1:10



A.6.04_kolorystyka_rzut poddasza - pałac 1:10

A.6.05_kolorystyka_rzut wieży - pałac 1:10

A.6.06.1_kolorystyka_łazienka 0.007 1:10

A.6.06.2_kolorystyka_łazienka 1.002 1:10

A.6.06.3_kolorystyka_łazienka 1.005 1:10

A.7.01_konstrukcja oranżerii - rzuty, detal 1:50; 

A.7.02_konstrukcja oranżerii - kłady 1:50 

A.7.03_konstrukcja oranżerii - przekrój, detal 1:50; 

A.8.01_detal-planetarium_przekrój 1:50 

A.8.02_detal-planetarium_widok1, widok2 1:50 

A.8.03_detal-planetarium_balustrada 1:25 

A.8.04_detal-planetarium_schody 1:25 

A.8.05_detal-planetarium_schody – poręcze 1:25 

A.9.01_schody zewnętrze południowe - poziom piwnicy 1:25 

A.9.02_schody zewnętrze południowe - poziom parteru, poziom  piętra 1:25 

A.9.03_schody zewnętrze południowe - przekrój 1:25 

A.9.04_schody zewnętrze południowe - widoki 1:25 

A.10.01_schody zewnętrze północne - rzut 1:25 

A.10.02_schody zewnętrze północne - przekrój 1:25 

A.11.01_detal - balustrada wewnętrzna_inwentaryzacja balustrady istniejącej 1:25 



A.11.02_detal - balustrada wewnętrzna_rzuty 1:25 

A.11.03_detal - balustrada wewnętrzna_kłady 1:25 

A.11.04_detal - balustrada wewnętrzna_kłady 1:25 

A.12.01_ogrodzenie - schemat sytuacyjny 1:10

A.12.02_ogrodzenie – detal 1:50 

A.13.01_przesuwna ściana akustyczna – rzut, schemat 1:25 

A.13.02_przesuwna ściana akustyczna – detale 1:5 

A.14.01_ocieplenie wewnętrzne - detale 1:20 

  

I.01 – inwentaryzacja - rzut piwnicy 1:10

I.02 – inwentaryzacja - rzut parteru 1:10

I.02A – inwentaryzacja - rzut parteru obserwatorium 1:10

I.03 – inwentaryzacja - rzut piętra 1:10

I.03A – inwentaryzacja - rzut piętra obserwatorium 1:10

I.04 – inwentaryzacja - rzut poddasza 1:10

I.05 – inwentaryzacja - rzut poddasza 2 1:10

I.06 – inwentaryzacja - rzut dachu 1:10

I.07 – inwentaryzacja -  przekrój A-A 1:10

I.08 – inwentaryzacja -  przekrój B-B 1:10



I.09 – inwentaryzacja -  przekrój D-D 1:10

I.10 – inwentaryzacja -  przekrój D-D 2 1:10

I.11 – inwentaryzacja -  przekrój E-E 1:10

I.12 – inwentaryzacja -  elewacja północna 1:10

I.13 – inwentaryzacja -  elewacja zachodnia 1:10

I.14 – inwentaryzacja -  elewacja południowa 1:10

I.15 – inwentaryzacja -  elewacja wschodnia 1:10

I.16 – inwentaryzacja -  elewacja zachodnia - obserwatorium 1:10

I.17 – inwentaryzacja -  elewacja północna - obserwatorium 1:10

I.18 – inwentaryzacja -  elewacja wschodnia - obserwatorium 1:10

I.19 – inwentaryzacja -  elewacja południowa - obserwatorium 1:10

 


